
Uchwala nr 8l I
Senatu Uniwersytetu rv Bialymstoku

z tlnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie gasod i trybu Orrrit4 oraz zakresu egzoniniw wstgpnych
n a st utlia doktoro n ck ie

Itnih,ersytelu w BiolJ:trtsloku w rohu akttlemickim 2010/201I

Na podstawie art. 196 ust. l [-rstawv prawo o szkornictwie ['\'zszym senat

uniwersytetu rv Bialyrnstoku uch',lala nastgpui4ce rvarunki i tryb rekrutacji kancly.dat(rw

na studia doktoranckie.

I. Czp5d ogrilna

lJni\\ersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r

niniejszE Uchwal4.

studia doktoranckie na zasadach ustalonvch

li2
RekrutacjE kandydat6w na studia doktoranckie przeprowadzaiq wydzialo've K.rnrslc
Rekrutacy jne po*olane przez Radg wydziaru. wvdzialorve Komisje Rckrutacy.jne podejrnu.iil

decyzje w sprawach przy lgcia na studia.

s\3

Na studia doktoranckie rnoze byi przyjgta osoba. kklra:

. Lrz)skala t1,tul zarvodorvy masistra lub inny r6u.norzgan1.,

o posiada prcdyspozycje do pracy naukou,o-lradat czcj.

o p<rzytyrvnie zulict"y la poslgpoivanic rckrutac.vine.

$l
na



$4
Kandydaci ubiegai4cy sig o przyjgcie na studia doktoranckie skladai4 nastqpuiqce dokumenty:

r podanie ze wskazaniem dyscypliny naukorvcj, rv ramach kt6rej kandydat z mierza
przygotowac rozprawg doktorsk4,

' zyciorys ze szczeg6lnym uwzgrEdnienicm zainteresorvai naukowych oraz danymr

o erventualnym dotl,chczasowym dorobku naukowym, urlziale w konferencjach,

staZach, studenckim ruchu naukowym, otrzymywanych stypendiach itp.,
r kwestionariusz os.bowy z zaznaczeniem formy studi6w (studia stacionarne. studia

niestacj onarne),

' odpis dyplomu ukoi.rczenia studiow, a w przypadku ukoriczenia kilku kierunr<ow

studi6w, odpis dyplomu ukoiczenia kaZdeeo z nich.

w przypadku studi6w doktoranckich prawniczych dy,plom ukoriczenia studi6w
wyzszych prawniczych lub administracyjnych oraz uypis z indeksu Iub zaswiadczenie

. ocenach, jakie kandydat uzyskal podczas studi6w z przedmiotu, z kt6rego zamierza
przygotowae rozpraw€ doktorsk6

za5wiadczenie wskazuj4ce Sredniq ocen uzyskanych przez kandydata podczas

kolejnych lat studi6w magisterskich oraz podczas calego okresu studi6w,

3 zdjqcia,

dow6d wniesienia oplaty rekrutacyjnej,

oSwiadczenie pracownika naukowego posiadajqcego tytul naukowy lub stopieri
naukow)' doktora lrabiritowanego o gotowosci sprawowania opieki naukowej nad

kandvdatem.

o dodatkowo moZna dol4czyi zaSwiadczenie o znajomoSci jEzyk6w obcych.
w przypadku braku dokurnentacji kierownik studi6rv wzywa kandydata do uzupelnrenra
dokurnentacji w ci4gu 7 dni pod rygorem odrzucenia podania.

$5
warunki, limitv przyiqi oraz tcrminy postqpowania rckrutacyjnego ustala Rada wydziaru.

$6
z przcbiegu postgpowania kwarifikacy.inego wydzialowa Kourisja Rekrutacyjna sporz4dza
pr.tok6l' zarvieraiqcy listg rvszystkich kandldat6rv rv kolejnosci uzyskanych wynik6w oraz
podjqtq decyzjq o przyigciu b4dz nieprzyjEciu na studia poilpisan4 przcz przervodnicz4ccr.ro

a

o

a



t.

oraz czlonk6w wKR. Protokoly sporzqdza sig odrEbnie dla studi6w stacjonarnych i

niestacjonarnych. w uzasadnionych przypadkach wKR moze zaproponowai kandydatowi

zmianp lbrmy studi6w. wyniki postqporvania rekrutacy.inego s4.iawne. Lista os6b

przyjgtych na studia doktoranckie jest podana do publicznej wiadornosci. Niezale2nie od

ogloszonej listy wKR sporzqdza indywidualne decyzje o przyjgciu bEdz nieprzyjgciu na

studia i dorgcza je kandydarom. Decyzig wydzialowej Konrisji Rek.rtacyjnej podpisuje
jej Przewodnicz4cy.

$7
od decyzji wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej sluzy ociwolanie w rerminie I4 dni od

daty dorgczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. podstaw4 odwolania moze

byi jedynie wskazanie naruszenia rvarunk6w i trybu rekrutacji na stuclia.

Decyzjg podejmuje Rekt.r po rozpoznaniu wniosku Uczernianej Komisji Rekrutacyjnej.

Decyzja Rektora jest ostateczna.



tI. Czg56 szczeg6lowa

Wydzial Ekonomiczny
Studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznvch
studia stacjoname
Limit przyjgi - l2
studia niestacjonarne
I-imit prz/gc - l2
Termin rekrutacji: 3 1.08 - 25.09.2009r.

$l
I Rekrutacjg kandydat6w na studia doktoranckie przeprow.adza wydzialowa Komrsya

Rekrutacyjna w skladzie:

o dziekan jako jej przervodnicz4cy,

o prodziekan ds. nauki,

o kierownik studi6w,

o przedstawicieluczestnik6wstudi6wdoktoranckich,

. sekretarz.

2. I'rzedstawiciela uczestnik6w studi6w doktoranckich wybierai4 sposr6d swego grona

doktoranci, a zatwierdza Rada Wydzialu.

s2
l. Kandydaci przyjmowani sq na pierwszy rok studi6w doktoranckich na podstawie rozmowy

kwalifikacyjnej oraz analizy zloZonych przez kandydat6w dokument6w.

2. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie zdobyej przez kandydata wiedzy

w dziedzinie ekonomii oraz predyspozycji kandydata do praoy naukowo-badawczej.

3. W przypadku uzyskania pnez co najmniej dw6ch kandydat6w takiego samego wyniku
z roanowy kwalifikacyjne.i pod uwagE brane s4:

. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w magisterskich,

. Srednia ocen z przebicgu studi6w magisterskich.

$3
Rada Wydzialu upowa2nia Dziekana do zwigkszenia limitu przyjgi.



Wydzial Filologiczny

Filologiczne studia doktoranckie
Studia nicstacjoname
Lirnit przyjgi - 20 (z uwzglpdnieniem zasady wynikajrlcej z g3 usr.l)
Termin rekrutacj i - rvrzesieri 2010r.

$l
l. Rekrutacjg kanclydat<irv na studia przeprowadza wldzialowa Komisia I{ekrutacl.ina

w sk Iadzie:

o dziekan wydzialu,

. kierownikstudi6w,doktoranckich,

o prodziekan ds. nauki,

o przedstarviciel uczestnik6rv studirjw doktoranckich,

. seKretarz.

$2
L Nabor na studia doktoranckie odbywa siE na podstawie:

o wyniku rozmowy kwali fikacyj nej,

. oceny na dyplomie ukofczenia studi6w,

o dttrobku naukorvego kandydata,

o oSwiadczenia samodzielnego pracownika naukowego o gotowoSci opieki nad

kandydatem.

s3
l. l,ista kandydat6$' ostatecznie przyjgtych na studia doktoranckie uzaleZniona jest od

zasady. rvedlug ktirrej kazdy pracorvnik naukowy, posiadaj4cy tyrul nrukorvy lub stopieri

naukouy doktora habilitowanego. moze w danym roku akadernickinr podi:qc sig opieki

najuy2ci nad 3 dokbrantarni, zas ogtilna liczba doktorankirv pozosta.i4cvch pod opiek4

danego pracownika nie rnoZe prz.ckroczy( 6.

2. w zalcznoicr od przcbicgu rckrutacji Racla w,v-clzialu upowaznia Dziekana do zwigkszenia

limitu przy'jpc.

L w przvpadku nier.vl pelnrcnia limitu rniejsc, u,arunkicrn uruchonricnia studiciu,

dokloranckich .iest zgloszcnie sig i zakrvalili kowa.ie do przyjqcia nrinimum l0
kandvdattiw.



Wydzial Prawa
Limit przyjgi:
studia stacjonarne - max. 20 miejsc,
studia niestacjoname - max. 40 miejsc, z urvzglgdnieniem zasady rvynikaiqcej z $2 ust.2,
Termin rekrutacji: l5nraja - l5 czerwca 2010r.

sl
[. Rekrutacjg kandydat6w na studia doktoranckic przeprowatJ,za wvdzialowa Komisja

Rekrutacyjna w skladzie:

o dziekan rvydzialu,

o kierownik studi6w doktoranckich,

o prodziekan ds. nauki,

o przyszly opiekun naukowy,

o sekretarz.

s2
l. Nab6r na studia doktoranckie odbywa siE na podstawie:

. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

o oc€ny na dyplomie ukoriczenia studi6w prawniczych lub administracyjnych,

. Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w,

. oceny uzyskanej z przedmiotu, z kt6rego kandydat z.amierza przygotowai pracg

doktorsk4

o dorobku naukowego kandydata,

o udzialu w studenckim ruchu naukowym.

2. Lista kandydat6w ostatecznie przyigtych na studia doktoranckie uzalezniona jest od

zasady, wedlug kt6rej kazdy pracownik naukowy, posiadaiqcy tytul naukowy lub stopieri

naukowy doktora habilitowanego. moze w danym roku akademickim podi4i siE opieki
najwyzej nad 3 doktorantami, zas og6rna liczba doktorant6w pozostai4cych pod opickq
danego pracownika nie moZe prz-ekroczyi 6.

l. studia doktoranckie z.stanq unrchomione w prz-vpadku, kiedy przyiEtych zostanie co

nalmnic.j I5 os6b.

4. w zale2nosci od przebiegu rckrutacji Rada wydzialu upowa2nia Dziekana do zwigkszenra

lirnitu przyjEc.

Przewodnicztlcy.
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