
Uchwala nr 1074
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2T kwietnia 2011 roku

w sprawie Tmian w Uchwale nr 950 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
x dnia 26 maja 20l0roku w sprawie Tasad i trybu pr4yjgi oraz zakresu egzamintiw

wstgpnych na studio doktoranckie Uniwersytetu w Bia$mstoku w roku akademickim
2011/2012

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 950 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjgt oraz zakresu

egzamin6w wstgpnych na studia doktoranckie Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim

201v20t2:

W czg5ci II szczeg6lowej:
dodaje sig zapis w nastppujqcym brzmieniu:

,,Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii
Studia stacjonarne
Limit miejsc: l0 (z uwzglgdnieniem zasady wynikaj4cej z $ 3 ust. 2)
Termin rekrutacji: | -l 5.09.201 I r.

sr
l. Rekrutacjg kandydat6w na studia przeprowadzi Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna w skiadzie:

r dziekan wydzialu,
. dyreklor Instytutu Biologii.
. kierownik studi6w doktoranckich,
. wsryscy przyszli opiekunowie naukowi doktorant6w,
o sekretarz.

$2

l. Doktoranci przyjmowani s4 na konkretny projekt badawczy do okre6lonego zakladu Instytutu
Biologii, w kt6rym bgdzie on realizowany.

2. Opiekun naukowy jest zobowiqzany prowadzi6 konsultacje dotycz4ce przedstawionego projektu
badawczego z kazdym kandydatem zainteresowanym studiami pod jego kierunkiem, w okresie od

ogloszenia oferty badari do uplywu terminu z{o2enia dokument6w przez kandydata.
3. Nab6r na studia odbywa siq na podstawie:

. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

. oceny na dyplomie ukoiczenia studi6w,

. dorobku naukowego kandydata.

4. Rozmowq kwalifikacyjn4 przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z kaLdym z
kandydat6w. Kandydaci ubiegaj4cy sig o realizacjp tego samego projektu badawczego odbywaj4
rozmowg kwalifi kacyj nq w kolejnoSci alfabetycznej.

5. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:
o tematyki przyszlego doktoratu na tle najwa2niejszych osi4gn i96 w tej dziedzinie,
. zainteresowari naukowych kandydata i jego dotychczasowych osi4gnig6, zwiqzanycll z

obszarem planowanych badaf ,

o przemySleri dotyczqcych przyszlyclt badari i oczekiwanych wynik6w,
o metodyki planowanych badai.



6. Maksymalna ocena koticowa, jak4 moze uzyskai kandydat, w 70%o sklada siq z punkt6w za

rozmowQ kwalifikacyjn4 a w 30%o z punkt6w za pozostale kryteria:
. rozr.nowa kwalifikacyjna: 0-70 punkt6w.
o dotychczasowe osi4gniqcia naukowe: 0- l5 punkt6w,
o Srednia ze studi6w: 0-15 punktow:

<4.00 0 pkt
4.00 - 4.25 -5pkt
4.26 - 4.50 7.5 pkt
4.51 - 4.75 -10pkt
> 4.7 5 l5 nkt
W przypadku kandydat6w (absolwent6w studi6w dwustopniowych) 6redni4 lqcznil ze studt6w

wylicza sig wedlug wzoru: Srednia lzlczna ze studi6w:3/5 Sredniej ze studi6w I stopnia + 2/5
(rcdniej ze strrdiow II stopnia.

7. Przeliczenie punkt6w na korlcowzl oceng kandydata w postQpowaniu rekrutacyjnym odbywa si9

wedlug nastQpuj4cego schematu :

0-30 punkt6w
>30-40 punkt6w
>40-50 punkt6w
>50-65 punkt6w
>65-80 punkt6w
>80 punkt6w

- ndst (2)

- dst (3)
_ 651+ (3.5)

- db (4)

- db+ (4.5)
bdb (s)

3.

t.

sJ

Na studia doktoranckie przyjrr.rowani bpdq kandydaci, kt6rzy uzyskajq w rvyniku postgpowania

rekrutacyjnego occnq koricow4 co najmnicj dobr4. W przypadku gdy wiEcej niZ jeden z

kandydat6w ubiegaj4cych sig o przyjEcie na dany temat badawczy ttzyska oceng koicorvq co

na.imnicj dobr4, przyjQty zostanic ten z wyzszq ocenit.

Lista kandydat6w ostatecznie przyjgtyclt na studia doktoranckie uzaleZn iona .iest od zasady, wedlug

kt6rej kazdy pracownik naukowy, posiadajqcy tytul naukowy lub stopiei naukowy doktora
habilitowanego, nroZe w danym roku akademickim podj4i sig opieki najwyzcj nad 3 doktorantarni.

zaS og6lna liczba doktorant6w pozostaj4cych pod opiek4 darego pracownika nic moZe

przekroczyt 6.
4. Warunkiem uruchomienia studi6w doktoranckich jest zgloszenie siq i zakwalifikowanic do

przyjqcia rn ininrunr 4 kandydat6w."


