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Uchwala nr 950
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z clnia 26 maja 2010 roku

w spratrie zosad i tryhu przyjgC oraz znkresu egznmindw wst(pnJtch
na sluiia dokbranckie Ilniwersyletu w Bialymstoku

w roku akademickim 201 I/2012

Na podstawie ar.t. I 69 r.rst. 2 i art. 19(t ust. 1 Ustawy z clnia 27

szkolnictwic wyZszym Senat Uniwer.sytetu w llialymstoku uchwalzr

tryb rekrutacji kandydat6w na studia doktoranckie.

I. CzpSd og6lna

lliiwersytet w Ilialymslohu prowaclzi nab6r

niniejszzl tlchwal4

$r
na stndia doktoranckic na zasatlaoh nstalonyoh

$2
I{okrutacjg kandydat6w na studia croktora'ckie przcprowadzal.4 wydziakrwe Kornrsio
Rckrutacyj'e powola'e p.zez Radg wydzialu. wycrziarowc Komisje Rckrutacyj.c podejrnultl
dccyzje w spt'awach przyic;cia na stuclia.

$3
Na studia doktor.anckie mo2e byC przyjgta osoba, kt6ra:

o uzyskala tytul zawodowy magistra lub inny r6wnorzgdny,

o posiada predyspozycje do pracy naukowo_badawczol,

o pozytywnie zaliczyla postgpowanie rekrutacyjne,

$4
I(anclydaci ubiegai4cy siq o przy.igcie na studia .oktoranckic skladaiq 

'astgpui4ce 
crokurnenry:

' podanie ze wskaza'icm dyscypliny 
'a'kow!j, w r.arnach kt6rcj kandytrat zanticrz,a

lipoa 2005 r. - Prawo o

nastQprueyje warunki i

przygotowai rozprawQ doktorskq,



r zycrorys z'e szczeg6rnym uwzglgdnieniem zaintercsowa' naukowych oraz danymi
o ewentualnym dotychczasowym dorobku 

'aukowym, 
udziale w konfereuciacrr.

stazach, studenokim ruchu naukowym, otrzyntywanych stypendiach itp.,
o kwcstionariusz osobowy z zaznaczeniem formy stucri6w (studia stacjonarne. sturria

niestaoj onarne),

' odpis dyplomu ukofczenia studi6w, a w przypadku r-rkoriczenia kilku kierLrnk6w
studi6w, odpis dyplomu ukoriczenia kaZdego z nich,

o w przypadklr stucli6w doktoranckich w zakresie historii i socjologii za6wiaclczcnie
wskazuiEce SreduiE ocen uzyskanych przez ka'dydata pocrczas kole.inych lat studi<iw
magisterskich oraz podczas calcgo okresu stuciirjw,

o w p|zypadku studi6w doktoranckich prawniczyoh: odpis dyplornu ukoiiczenia stucliriw
prawniczych lub administracyjnych (wraz z sr.rplementem), wypis z indeksu lub
zaswiadczenie o oce.ach,jakie kandydat uzyskar podczas studi6w z przedmioru, z
kt6rego zamierza przygotowa6 rozprawQ doktorsk4 zaiwiadczenie wskazuiEcc sredni4
ocen uzyskanych przez kandydata podozas korejnyoh lat st'di6w nragislerskich or.az
podczas calcgo okresu studi6w,

. 3 zdiecia,

o oswiadczenie pracownika naukowego posiadai4cego tytul naukowy lub stoprcri
nar*owy doktora habilitowanego o gotowosci sprawowania opieki naukower nad
kandydatem,

o dodatkowo moZna dol4czyi zajwiaclczenie o znajomodoi jgzyk6w obcych.
w przypadku braku dokumentacji kierownik studidw wzywa ka'dydata do uzupelnienia
dokurnentacji w ci4gu 7 dni pod rygorem odrzucenia podania.

$s
Limity przyiqi kandydat6w na I rok studi6w w rok' akairemiok tm 2011/2012 zosranq
okeilone uchwalq Senatu u'iwc'sytetu w Bialymstoku w miesiqou kwietniu 201l r.oku.

ii6
z przebiegu postppowa,ia kwarifikacyjnego wydzialowa Komisja Rekrutacyjna spor.z4dza
protokol, zawierajelcy listg wszystkich kandydat6w w kolejno$ci 

'zyskanych 
wynik6w oraz

podigtq decyzjE o przyjqciu b4d2 nieprzyjgciu na studia podprsan4 przez l,rzewodniczqcego



oraz czlonk6w wKR. Protokory sporz4dza sig oclrEbnie dla shrdi6w stacjonarnyoh i

'icstacjonarnych. 
w uzasadnio'ych przypadkach wKR moze zaproponowa6 kandydatowi

zrniang formy studi6w. Wyniki postEpowania rekrutacyjnego s4 jawne. WKR sporzquza
indywidnalne decyzje o przyiqciu bqdz nieprzyiqciu na studia i dorqcza je kandyclatom.
Decyzjq Wydzialowej Komisji Rekrutacyj nej podpisuje jej przewodnicz4cy.

$7
I od decyzji wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej slu2y odwolanie w terminie 14 crni od

daty dorgczenia decyzji do uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. podstaw4 odwolania moze
byi jedynie wskazanie naruszenia warunk6w i trybu rekrutacji na studia.

2' Decyzjp podejmuje Rektor po rozpoznaniu wniosku Uczernianej Komis.ji Rekrutacyjnej.
Decyz.ja Rektora jest ostateczna



II. CzpS6 szczeg6lowa

Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

Studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych
studia stacjonarne i niestacj onarne
termin rekrutacji: 31.08 - 25.09.2011r.

$r
I. RekutaciQ kandydat6w na studia doktoranckie przeprowadza wydzialowa Komisja

Rekrutacyjna w skladzie:

. dziekan.iakojej przewodniczqcy,

o prodzickan ds, nauki,

o kierownik studi6w,

o przedstawiciel uczestnik6wstudi6wdoktoranckich,

o sekretarz.

Przedstawiciela uczestnik6w studi6w doktoranckich wybierai4 sposr6d swego grona

doktoranci, a zatwierdza Rada Wvdzialu.

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

kwalifikacyjnej onz analizy zlozony ch przezkandydat6w dokument6w.

2. Przedmiotem rozmowy kwarifikacyjnej jest sprawdzenie zdobytej przez kantrydata wiedzy
w dziedzinie ekonomii onz predyspozycj i kandydata do pracy naukowo_ badawczel.

3 w przypadku uzyskania przez co najmniej dw6ch kandydat6w takiego samego wyniku
z rozmowy kwalifikacyjnej pod uwagE brana jest ocena na dypromie ukoriczenia studi6w
magisterskich.

s3
Rada Wydziahr upowaZnia dziekana do zwigkszenia limitu przyjgi.



Wydzial Filologiczny

Filologiczne studia doktoranckic
studia niestacjoname
termin reklutacji - wrzesieri 201 lr.

$r
I Rekrutacjg kandydattiw na str.rdia przeprowadza wydzialowa Komisja RckrutacyJna

w skladzic:

. dzickan wydzialu,

. kier.ownikstudi6wdokbr.anckich,

o prodziekan ds. nauki,

o przedstawiciel uczestnik6w studi6w doktoranckich

. seKrctarz.

s2
L Nab6r na stuclia doktoranckie odbywa sig na podstawie:

. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

o ocery na dyplomic ukorlczenia studi6w,

o dorobku naukowego kandydata,

o oswiadczenia sarnodzielnego pracownika naukowego o gotow.sci opieki nad
kandydatem,

$3
l l'ista kandydat6w ostatecznie przyiqtych na studia troktora'ckie uzale,niona jest od

zasady, wedlug kt6rej kazdy pracownik naukowy, posiadaj4cy tytr.rl naukowy lub stopieri
naukowy doktora habilitowanego, 

''loze 
w danyrn roku akade.riokim pocriEi siq opicki

najwy2cj nad 3 doktorantami, zai og<ilna Iiczba doktorant<iw pozostai4cych pod opickzl
danego pracownika nic mo2e przekroczy| 6.

2' w zale?'nosci od przebiegu rekrutac.ii Rada wydziaru upowaznla dziekana do zwigkszenra
liniitu przyjgi.

3 w p|zypadku niewypelnienia limitu miejsc wanrnkiern uruchonie'ia studi6\\,
dokto.auckich jest zgloszenie siq i zakwarifikowanie ,o przyiEcia minirnum r0
kandydat6w.



Wydzial tlistoryczno-Socjologiczny

Studia doktoranckic w zal<resie: historii i socjologii
studia niestacjonarne
termin rckrutacji: 3l ,08. - 25.09.2011 r.

$1
2. Rekrrrtacjg kandydat6w na studia p,zeprowadza wydzialowa Komisja I{ekr.utaoyjna w

skladzic:

r dziekan wyclzialu,

. dyrcktor lnsrylutu I.listorii,

. dyrcktor Instytutu Socjologii,

o kicrownikstudiowdoktoranckich,

. sgKloIaIZ.

$2
L Nab6r na studia doktoranokie odbywa siE na podstawie:

o wyniku rozmowy kwalilikacyjnej,

' oceny na dyplomie ukoriczenia stucli6w z zakresLr nauk h'rna'istycznych lub
spolecznych,

. Sredniej ocen uzyskanych podczas studirjw,

o dorobku naukowego kandydata.

$3
l. Lista kandydat6w ostatccznie przyjptych na studia doktora'ckic uzale2nior.ra jest od

zasady, wedlug kt6rej kazdy samodzielny pracownik naukowy moze w danym roru
akademickim przyj4i pod opiekq najwyzej 3 doktorantow, zaS og6lna liczba doktoralt6w
pozostaj4cych pod opiek4 danego pracownika nie moZe przekroczy| 6.

2. studia tlokto.anckic zosta'4 tuuchomione w przypadk', kiecly przyji2tycrr zosta'ie co

najrnniej l5 os6b.

3 w zaleZnosci od przcbiegu rck.utacji Rada wydzialu up.waZ'ia dzickana do zwigksze'ia
lirnitu przyjgi.



Wydzi:rl Prawa

studia stacjonarne
studia nicstacjouarne
terrnirr lcknrtacji: l5maja- l5 czcrwca 201lr..

$r
l RekrutaciE kandydat6w na studia dokto'a'ckie przeprowzrdza wydzialowa Ko*rsja

Rekrutacyjna w skladzie:

o dziekan wydzialu,

o kiero'"vnik studi6w doktoranckich,

o prodziekan ds. nauki,

o przryszly opiekun naukowy,

. sckretal z.

$2
L Nabtrr na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:

o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

o ooehy na dyplomie ukoriczenia studi6w pr.awniczych lub administracyjnych,
. Sredniqi ocen uzyskanych podczas studi6w,

. oceny uzyskanej z przcdmiotu, z kt<irego kandydat zamietza przygotowai pr.acg
doktorsk4

. dorobku naukowego kandydata,

r udzialu w studenckinr ruchu naukowym.

2 Lista kandydat6w ostatecznie przyigtych na studia doktoranckie uzare,niona .iest od
zasady, wcdlr'rg kt6rej kazdy pracownik naukowy, posiacraiqcy tytut naukowy lub stopiefi
naukowy doktora habilitowanego' mozc w danyrn roku akadcmickim podiq6 siq opieki
naJwyze.i nad 3 doktora'tani, zas og6lna liczba doktora't6w pozostaj4cych pod oprekq
dancgo pracownika nie rnoZe przekroazyc 6.

3 Studia doktoranckie zostan4 u.uchornione w przypadkLr, kiecty przyjgtych zostanie co
najnrniej l5 os6b.

4 w zalcz'osci od przebiegu rekrutacji Rada wydzialu upowa2'ia crziekana tro zwiqkszenra
Jimitu przyjgi.

I


