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w sprawie 1,asad i lryba rckrulacji na studia trzeciego stopnia - tlokloranckie
w roku akademickim 2012/2013

l. Czg66 og6lna

sr
l. Uniwersytet w Biatymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na studia trzeciego stopnia

w systemie Internetowej Rejestracji kandydat6w, zwanym dalej IRK, na stronie internetowe1

irk.uwb.edu.pl.
2. Rejestracja internetowa jest dostgpna przez calq dobg w okresie rejestracji, wynikajqcym

z harmonogramu rekrutacji, w trybie umoZliwiajEcym rejestracjg i modyfikacjE dokonanych

wpis6w. Poza tym okresem rejestracja intemetowa dziala w trybie informacyjnym (tylko do

odc4tu).
3. Dziekan wydzialu zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umoZliwiaj4cych kandydatom

dokonanie rejestracji w IRK.
4. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postppowanta

kwalifikacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:

l) zaklada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,

ajedli nie posiada on numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer wygenerowany pzez system

IRK).
wypelnia ankietg osobowq
dokonuje uyboru studi6w doktoranckich,
wnosi oplatg w wysoko6ci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankorvy

o numerze wygenerowanym przez system lRK.
6. Rejestracjg internetowe uznaje sig za wiqZ4cq w przypadku, gdy zostan4 wprowadzone przez

kandydata wszystkie niezbgdne i prawdziwe dane, wybrane zostan4 studia doktoranckie oraz

wniesiona zostanie przez kandydata oplala za wybrane studia, a kandydat uzyska potwierdzenie

o wptywie tej oplaty na osobistym koncie internetowym.
7. Kandydat jest zobowiqzany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta

rejestracji. UwB nie odpowiada za skutki udostQpnienia tego hasla osobom lrzecim,
w szcze96lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane tym haslem.

8. Uczefnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za brak moZliwo6ci rejestracji lub dokonania zmran

spowodowany awariami sieci niezaleZnymi od UwB lub okresowym przeciqzeniem serwerow

UwB.
9. Osobiste konto rejestracj i kandydata slui do:

l) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,
2) wyboru oraz ewentualnych zmian dotyczqcych wybranej formy studi6w doktoranckich,

3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczqcych kolejnych etap6w
postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postQpowania oraz terminu
i miejsca skladania dokument6w.

10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazvwan ia kandydatowi inforrnacji.
Oznacza to,2e wiadomoSci umieszczone na osobisrym koncie kandydata uznaje sig za dostarczone

i wiq24ce, z zastrzezeniem, ize decyzje w sprawach przyjqcia na studia przekazywane s4

kandydatom r6wniez w formie papierowej.

I l. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za skutki niezapoznania sig kandydata z wiadomo6ciami

umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie

rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracj4 daty kolejnej aktualizacji.

2)
?\
4)



s2
Rektor okredli w drodze zarzqdzenia szczeg6towy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydat6w w terminie do l5 kwietnia 2012 roku.

{i3
Wysoko66 oplaty za postgpowanie kwalifikacyjne zwiqzane z przyipciem na studia trzeciego stopnia

okre6la Rektor na wniosek Rad Wydzial6w. W uzasadnionych przypadkach Dziekanowi przysluguje

prawo zwolnienia kandydata z obowi4zku uiszczenia tej oplaty.

$4
l. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa

Rekrutacyjna, zwana dalej WKR. WKR podejmuje decyzje w sprawach przyigcia
Komisja

na studia

izawiadamia kandydat6w o podjgtej decyzji.
2. Od decyzli WKR w sprawach przyjpcia na studia slu2y odwolanie do Rektora, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia decyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna.

3. Podstawq odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia mo2e by6 jedynie wskazanie

naruszenia warunk6w itrybu rekrutacji na studia.

$s
I . Na studia doktoranckie moze byd przyjgta osoba, kt6ra:

. uzyskala b4ul zawodowy magistra lub inny r6wnorzEdny,
o posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
. spelnila ustalone przez uczelniq warunki rekrutacji.

2. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odby,va sig w drodze konkursu.

$6
Kandydaci ubiegajqcy sig o przyjqcie na studia doktoranckie sk{adaj4 nastgpujqce dokurnenty:

podanie ze wskazaniem dziedziny ldyscypliny naukowej, w ramach kt6rej kandydat zamierza
przy gotow at rozprawg d oktorsk4
Zyciorys ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zainteresowaf naukowych, dotychczasowego

dorobku naukowego, udzialu w konferencjach, staLach, studenckim ruchu naukowyn,
stypendiach itp.,

o kwestionariusz osobowy z zaznaczeniem formy studi6w (studia stacjonarne, studia
niestacjonarne),
odpis dyplomu ukoiczenia studi6w, a w przypadku ukohczenia kilku kierunk6w studi6w

odpis dyplomu ukoriczenia ka2dego z nich,
w przypadku studi6w doktoranckich w zakresie biologii - zadwiadczenie wskazuj4ce 6redniq

ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat jednolitych sludi6w magisterskich
lub studi6w pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas calego okresu stttdi6w,
w prrypadku studi6w doktoranckich w zakresie historii i socjologii - za6wiadczenie

wskazuj4ce Sredniq ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat jednolitych

studi6w magisterskich lub studi6w drugiego stopnia oraz podczas calego okresu studi6w,

w przypadku studi6w doktoranckich w zakresie prawa - odpis dyplomu ukoriczenia studi6w
prawniczych lub adrnin istracyjnych (wraz z suplementem), wypis z indeksu lub zaSwiadczenie

o ocenach, jakie kandydat uzyskal podczas studi6w z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie
prawa, w zakresie kt6rej zamierza przygotowad rozprawq doktorsk4, zaSwiadczenie

wskazujqce dredniq ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat jednolitych

studi6w magisterskich lub studi6w drugiego stopnia oraz podczas calego okresu studi6w,
o aktuafnq fotografig kandydata, zgodnq z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowod6w osobistych (3 szt.),

oSwiadczenie pracownika naukowego posiadajqcego tytul naukowy lub stopieri naukowy

doktora habilitowanego o gotowoSci sprawowania opieki naukowej nad kandydatem,

dodatkowo moLna dolqczlc za6wiadczenie o znajomodcijgzyk6w obcych.



W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej uzupehricnra

JeZeli dokumentacja nie zostanie dostarczona w wyznaczonym terminie, kandydat wyl4czany jest

z postQpowania kwalifikacyjnego. 
g 7

1. Przebieg postgpowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany jest w indywidualnyrn
protokole kwalifikacyjnym, podpisanym przez Przewodniczqcego i czlonk6w WKR.

2. Z przebiegu postgpowania kwalifikaryjnego w systemie IRK sporz4dzany .iest zbiorczy protok6l
kwalifikacyjny, zawierajqcy listq wszystkich kandydat6w w kolejno6ci trzyskanych wynikow
(punkt6w). Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz czlonkowie WKR. Protokoly sporz4dza siq

odrqbnie dla studi6w doktoranckich stacjonarnych i niestacjonantych.

s8
Limity przyjg6 kandydat6w na I rok studi6w doktoranckich w roku akademickrrn 201212013 ustalone

zostan4 odrqbn4 uchwal4 Senatu.

$e
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

II. Czg56 szczeg6lowa

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
Studia doktoranckie w zakresie biologii
Forma studi6w: studia stacjonarne 

6 I

I . Nab6r na studia odby.va sig w trybie konkursowym na podstawle:
. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
o Sredniej ocen ze studi6w,
. dorobku naukowego kandydata.

2. Rozmowp kwalifikacyjnE przeprowadza komisja rekrutacyjna indyrvidLralnie z ka2dym

kandydatem. Kandydaci ubiegaj4cy sig o realizacjp tego samego projekttr badawczego odbywajq
rozmowq kwalifi kacyjnq w kolej no5ci alfabetycznel.

3. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:
o tematyki przyszlego doktoratu na tle najwaZniejszych osiqgnipi w tej dziedzinie,
o zainteresowari naukowych kandydata i jego dotychczasowych osi4gnig6, zwi4zanych

z obszarem planowanych badari,
o przemyrilerl dotyczqcych przyszlych badai ioczckiwanych wynik6w,

4.

. metodyki planowanych badan.
Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania wyniku postppowania kwalifikacyjncgo
wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumq purkt6w za:

. rozmowQ kwalifikacyjnq: 0-70 punkt6w,
o dotychczasowe osi4gnigcia naukowe: 0-15 punkt6w,
. Sredniq ocen ze studi6w: 0- l5 punkt6w:

do4.00 -0pkt
4.00 - 4.25 -5pkt
4.26 - 4.50 - 7.5 pkt
4.51 - 4.75 - l0 pkt
ocl 4.75 - 15 pkt

W przypadku studi6w dwustopniowych Sredniq lqcnt4 ze stLrdi6w wylicza siq wcdlug wzoru:

Srednia l4czna ze studi6w:3/5 6redniej ze studi6w I stopnia + 2/5 6redniej zc studi6w ll stopnia.

Przeliczenie punkt6w na koficowq oceng kandydata w postQpowaniu rekrutacyjnym odbywa sig

wedltrg nastgpujqcego schematu:
5.

0-30 punkt6w
3l -40 punkt6w
4l -50 punkt6w

- ndst (2)
- dst (3)
_ dst+ (3.5)



5l-65 punkt6w
66-80 punkt6w
od 80 pkt

- db (4)
- db+ (4.s)
- bdb (s)

9z

l. Doktoranci przyjmowani sqdo realizacji okredlonych projekt6w badawczych.

2. Pracownik naukowy majqcy sprawowa6 opiekg nad doktorantem realizuj4cyrn dany projekt

zobowi4zany jest prowadzi6 konsultacje dotyczqce projektu badawczego z kaidym kandydatem

zainteresowanym studiami pod jego kierunkiem, w okresie od ogloszenia oferty badari do uplywu
terminu zlo2en ia dokument6w przez kandydat6w.

3. Przyjrnowani b9d4 kandydaci, kt6rzy uzyskajq w wyniku postgpowania rekrtrtacyjuego ocenq

kofcowq co najmniej dobrE. W prrypadku gdy wipcej ni2 jeden z kandydat6w trbiegajqcych sig

o przyjqcie na dany projekt badawczy uzyska ocenp koircow4 co najmniej dobr4 przyjQty zostanle

kandydat z wyzsz4 ocenE.
4. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akadernickim powierzy6 opiekp nad nie wigcej niz 3

doktorantami.
4. Warunkiem uruchomienia studi6w doktoranckich jest zgloszenie siE i zakwalifikowanie do

przyjgcia minimum 4 kandydat6w.

Wydziaf Ekonomii i Zarz4dzania
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Studia doktomnckie w zakresie ekonomii
Forma studi6w: studia niestacjoname

1. Kandydaci przyjmowani s4 na pierwszy rok studi6w doktoranckich na podstawie wyniku
rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawionej dokumentacji.

2. Przedrniotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie i ocena zdobytej przez kandydata

wiedzy w dziedzinie ekonomii oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowo-badawczel
(w ty|]l ocena dorobku naukowego).

3. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych Wzez kzndydata w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
wynosi 10.

4. W przypadku uzyskania przez co najmniej dw6ch kandydat6w takiego samego wyniku
z rozmowy kwalifikacyjnej pod uwagg brana jest ocena na dyplomie ukofczenia jednolitych

studi6w magisterskich lub studi6w pierwszego i drugiego stopnia.

Wydzial Filologiczny
Studia doktoranckie w zakresie jpzykoznawstwa i literaturoznawstwa
Forma stud i6w: studia niestacjonarne

l. Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:
. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
. oceny na dyplomie ukoiczenia jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w pierwszego

i drugiego stopnia,
. dorobku naukowego kandydata.

2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postqpowania kwalifikacyjnego
wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumQ punkt6w za:

- rozmowQ kwalifikacyjn4 0-70 pkt

- oceng (oceny) na dyplomie ukoriczenia studi6w: 0-15 pkt

dorobek naukowy kandydata: 0-15 pkt
3. Pracownikowi naukowemu posiadajqcemu tl4ul naukowy lub stopiei naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akademickirn powierzy6 opiekq nad nie wigcej niZ 3

doktorantami.
4. W przypadku niewypelnienia lirnitu miejsc warunkiem uruchomienia studi6w doktoranckich jest

zgloszenie sig izakwalifikowanie do przyjEcia minimurn l0 kandydat6w.



Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii
Forma studi6w: studia niestacjonarne

l. Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:
o wyniku rozmowy kwalifikacyjnei,
o oceny na dyplomie ukoriczenia jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w drugiego

stopnia z zakresu nauk humanistycznych lub spolecznych,
o Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w,
. dorobku naukowego kandydata.

2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postqpowania krvalili kacyj nego

wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sunrE pttnkt6w za:

- rozmowQ kwalifikacyjnq: 0-70 pkt

- ocenq na dyplomie ukoriczenia studi6w iSredni4ocen uzyskanych podczas studi6w : 0-15 pkt

- dorobek naukowy kandydata: 0-15 pkt
3. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzy6 opiekg nad nie wigcej ni2 3

doktorantami.
4. Studia doktoranckie zostanq uruchomione w przypadku, kiedy przyjgtych zostanie co najlnniej l5

os6b.

Wydzial Prawa
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Forma stud i6w: studia stacjonarne
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Forma stud i6w: studia niestacjonarne

l. Nab6r na studia doktoranckie odbyrva sig na podstawie:
o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
o oc€rly na dyplomie ukofczenia jednolitych magisterskich studi6w prawniczych lub

administracyjnych lub studi6w adnrinistracyjnych drugiego stopnia,
o Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w,
o oceny uzyskanej z przedmiotu odpowiadai4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rcj kandydat

zamierza przy gotowa6 rozprawg doktorsk4
o dorobku naukowego kandydata,
o udzialu w studenckim ruchu naukowym.

2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego
wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumQ punkt6w za:

- rozmowg kwalifikacyjn4: 0-70 pkt

- ocenq na dyplornie ukoriczenia studi6w, Sredniq ocen uzyskanych podczas sttrdi6w i ocenQ

z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej kandydat zamierza

przygotowa6 rozprawp doktorsk4: 0-15 pk

- dorobek naukowy kandydata i udzial w studenckim ruchu naukowym: 0-15 pkt
3. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopierl naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzyd opiekg nad nie wiqcej niZ 3

doktorantami.
4. Studia doktoranckie zostan4 uruchomione w przypadku, kiedy przyjqtych zostanie co na.imniej l5

os6b-


