
Uchwala nr 1078
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 27 kwietnia 20ll r.

w sprawie zasad funkcjonowania seminari6w doktoranckich

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat lJniwcrsytctu w Bialymstoktt usta]a nastqpul4ce

zasadv liuikcionowania seminari6w dokloranckioh:

$l
Seminarium doktoranckie na stacjonamych studiach doktoranckich, niestac.ionarnych str.rdiach

doktoranckich oraz seminariun doktoranckie nicobjgte planern studi6w doktoranckich mo2e

prowadzit nauczyciel akademicki posiadaj4cy tytul naukowy profesora lub slopief naukowy

doktora habilitowaneco.

l. I'}od opiek4 naukow4 nauczyciela akademickiego moze pozostawa6 .jednoczc(nie nie wiqct'i

ni2 8 uczestnik6w studi6w doktoranckich.

2. Nauczyciebwi akademickiemu do pensum i godzin ponadwytniaro*1ch mogq byi zalicz'ane

godziny dydaklyozne z tytulu prowadzenia jednego seminarium doktoralckiego w ratnacl.t

dancl lblrny ksztaloenia. lv wymiarzc wynikajqcym z planu i progranlu studi(lw' nie wiEctj

jednak niz 30 godzin dydaktycznych w roku akademickim.

3. Nauczycielowi akademickiemu sprawuj4cemtr opiekE nattkow4 tlad uczestnikami

stacjonarnych i niestacjonarnych studiirw doktoranckich do pensum i godzin

ponaclwymiarowych zalicza siq:

- godziny dydaktycz.ne z tytulu prorvadzeuia dw6ch scminari6w doktoranckich pod

wanrnkiem, ?.e na ka2dcj z form studi6w sprawrrjc opickq nad nic mnicj ni7 3

doktorantanri;

Iuh

- godziny dydaktyczne z tytulu prowadzenia iednego senrinarium doktorancJ<iego, jeZeli na

.lednej tub na obu formach sludi6w sprawuje opiekE nad mniei niZ 3 doktorantanri;

wyrniar godzin. o kt6rym mowa w ust. 2, dzieli siE na godziny d,"-daktyczne zrealizorvane

na studiach staojonarnych i niestacjonarnych. proporcjoualnie do liczby doktoranl6w-

seminarzyst6w sludiuj4cyoh u, ramach ka2dej lbrmy ksztalcenia.

$3
l. Godziny dydaktyczne z tytulu prowadzenia seminarium doktoranckiego nieobjqtego planem

studi6w doktoranckich zaliczane s4 do pensum i godzin ponadwyn.riarowych nauczyciela

akademickiego na zasadach okreSlonych w Q 4 pkt (r ppkt c Uchwat,v- nr 956 Senatu

Uniwcrsytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie u'ymiaru zadafi

dydaktycznych dla stanowisk, na ktdrych zatrudniani sq nauczyciele okademiccy' zasad

obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i Jinansowania godzin

ponadwymiarowych.



1.

2. lldzial dancgo doktoranta 7.c wszczetym przcu'odcm doktorskim w scminarium nicobjqtym

planem studi6w doktoranckich mo2e by6 uwzglqdniany nie dluZej niZ, prz.ez szeSi semestr6w

od claty wszczgcia przewoclu doktolskiego. na podstawie oSwizrdczonia opiekuna trattktlwcgo

zawierajzlcego dane dotycz4ce doktoranta (irniq, nazwisko, data r'vszczgcia przewodu

doktorskieso).

3.

$4
Nauczycielowi akademickiemu, kl6remu zalir:za sig do pensutn i goclzin ponadwytniarowyc h

godziny dydaklyczne z lytulu prowadzeuia seminarium cloktot'ancltiego na studjach

stac.j<rnarnych w wymiarze 30 godzin, nie rnog4 6yt zalicz'ane do pensum i godzin

ponadwymialowych godziny dydaktyczne z tytulu prowadzenia senlinarium doktoranckieBo

nieobjgtego planem studir5w doktoranckich, chyba 2e sprar.r'ujc opickq natl wiqccj niZ 6

uczestni kami stacj onarnych studi6w doktoranckich.

Natrczyciclorvi akadcmickiemu. kt6remu z.alicz,a siq do pensum i godzin ponadrvymiat ilwych

godziny dydaktycz,ne 7. lytulu prowadzenia scminarium doktorzurckicgo tta stttdiach

stacionarnycl.r w wynriarze niZszynr niZ 30 godzin. nrog4 byi z.alicr'anc do ;rel.rsum i godzin

ponadwymiarolrych godziny dydaktyczne z tytulu prowadzenia scnriuarium doktoranckicgtt

nieobjgtcgo planem studi6w doktoranckich w takio'i liczbio, by lqczny lr'1"miar godzin

z tytulu prowadzenia tych seminari6w nie przekraczal30 godzin.

Nauczycielowi akademickiemu sprawuj4ceuru opiekE nacl uczcstnikami niestacj onarnych

studi6w doktoranckioh i uczestnikatni semiuariun doktoranckiego lieobjqtego p)anem

studiow do pcnsum i godzin ponadwyrniarowych zalicza sig:

godziny dydaktyczne z tytuiu prowadzenia clw6ch scnrinari6rv pod rvanmkienl, Ze

sprawuje opiekE nad nie mniej niZ 3 doktorantarni sludiorv rlieslacjonarnych:

lub

- goclziny dydaktyczne z lytuht prowadzenia j cctiego seminarium doktoranckicgo, jezeli

sprawuje opiekg nad nrniej niz 3 doktorantami studi6w rriestacj onarnychl wy-miar goclzin.

o kt<iryni rnowa w $ 3 ust. l. dzieli sig r.ra godziny dydaktyoznc zrcalizorvane na studiach

nicstacjonamych i godziny z tl tulu prowadzenia seminarium doktoranckicgtl nieobiqtego

plancrn studi6rv, proporcjonalnie do liczby doklorant6u-scm inarz.v-stow studiujtlcych na

sludiach nieslacj onarnych lub niebEd4cych uczeslnikami str-rdi<i'uv doktoranckich.

$s
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 paZdziemika 201 I r.

Przewodn

)


