
Uchwala nr 905
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

zdnia20 stycznia 2010 roku

w spruwie zmian w Uchwole nr 8II Senatu Universytetu w Biolymstoku
z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i lrybu pr4yjgt oruz zakresu egzamindw
wsl(pnych na studia doktoranckie Uniwersytelu w Bialymstoku w roku akademickim

2010/20 t I

Senat Uniwersytetu w Bialymstokr.r wprowadza nastqpuj4ce zmiany w Uchwale ru'811 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 rokr,r w sprawie zasad i trybu przyjgd
oraz zaktesu egzamin6w wstqpnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Bialymstoku w
roku akademickim 20 1 0 120 1 l'

l W czp5ci I okreSlaj4cej og6lne zasady rekrutacji:

W $4 skeSla siE zapis: ,,dow6d wniesienia oplaty rekrutacyjnej"

2. W czgSci II szczeg6lowej:

l) W zasadach rekrutacji r.ra studia doktoranckic w zakresie nauk ekonomicznych w $2 ust. 3

skreSla sig zapis: "Srednia ocen z przebiegu studiow magisterskich"

2) Dodaje sig zapis w nastqpuj4cym brzmieniu:

,, Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Studia doktoranckie w zakresie: historii i socjologii
studia niestacjonarne
limit przyjgi: max 30 os6b (18 historia, l2 socjologia)
telnrin rekrutacji: 31.08.- 25.09.2010 r,

L

$l
Rekrutacjp kandydat6w na studia przeprowadza

skladzie:

o Dziekan Wydzialu,

. Dyrcktor lnstytutu llistolii

. Dyrektor Instytutu Socjologii

o Kierounik studi6w doktoranckich

o Sekretarz

Wydzialowa Komisja Rckrutacyjr.ra w

/



s2

t. Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:

. wyniku rozmowy kwalifikacYinej,

. oceny na dyplomie ukoirczenia studi6w z zakresu nauk humanistycznych lub

spolecznych,

. 6redniej ocen uzyskanych podczas studi6w,

. dorobku naukowego kandydata.

$3

l. Lista kandydat6w ostatecznie przyjgtych na studia doktoranckie uzaleZniona jest od

zasady, wedlug ktorej kazdy samodzielny pracownik naukowy moze w danym roku

akademickim przyj46 pod opiekE najwyzej 3 doktorant6w, zas og6lna liczba doktorant6w

pozostaj4cych pod opiek4 danego pracownika nie moze przekroczye 6.

2. Studia doktoranckie zostan4 uruchomione w przypadku, kiedy przyjgtych zostanie co

najmniej 15 os6b.

3. W zale2nodci od przebiegu rekrutacji Rada wydziaiu upowirZnia Dziekana do zwigkszenia

limitu przyj9i."


