
"_ ifr t
Uchwala 1551

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniajqca Uchwalg nr 1203 Senatu Uniwersyletu w Bialymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych iednoslek organil,acyinych Uniwersytelu
okrellajqcych zasad)t twonenia plarulw i programdw studidw doktoranckich

Na podstawie art. 68 ust. ust.l, pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz.IJ. z 2012 r. poz. 572 z p6in. zm.), Rozporz4dzenia MNiSW z dnia I wrze6nia

2011 r. w sprawie ksztalcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach

naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169 z p,6in. zn.) oraz Rozpotz4dzenia MNiSW z dnia 18

grudnia 2013 r. w sprawie studi6w doktoranckich oraz stypendi6w doktoranckich (Dz. U.

22013 r., poz. l58l) uchwala sig co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersl.tetu w Bialymstoku wprowadza nastgpui4ce zmiany w Uchwale nr 1203

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 hfiego 2012 r. w sprowie wytycznych dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu olcreilajqcych zasady tworzenia
plandw i programfw studi6w doktoranckich:

l) w $ I ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Realizacja planu i programu studi6w doktoranckich przygotowuje do:

1) pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczeg6lno6ci

prowadzi do osi4gnigcia deklarowanych efekt6w ksztalcenia w zakresie:

a) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla

dziedziny zwi4zanej z obszarem prowadzonych badan naukouych,
b) umiejgtno5ci zwi4zanych z metodyk4 i metodologi4 prowadzenia badari

naukowych,
c) kompetencji spolecznych odnosz4cych sig do dzialalno6ci naukowo-badawczej,

2) wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osi4gnigcia

efekt6w ksztalcenia w zakesie umiejgtno6ci zwiqzartych z metodyk4 i technik4
prowadzenia zajgd dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii
w ksztalceniu student6w."

3) w $4 ust.6otrzymuje brzmienie:

,,,6. L4czny wymiar zajgd objgtych programem calego toku studi6w doktoranckich

odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS".

4) w $ 5 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zajgcia fakultatywne rozwijaj4ce umiejgtno6ci zawodowe, kt6rych wymiar

odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowuj4 doktoranta do pracy

o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.
2. Zajgcia fakultatywne rozwijaj4ce umiejgtnoSci dydaktycme, kt6rych wymiar

odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowuj4 doktoranta do wykonywania

zawodu nauczyciela akademickiego."



5) w $ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Wymiar praktyk w formie prowad zenia zaige dydaktycznych w uczelni lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu nie mo2e byi mniejszy niZ 10 oraz nie wigkszy niz 90
godzin rocznie".

6) w $ 8 uchyla sig ust. I pkt 9.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 ptldziemika 2014 r.
Ksztalcenie na studiach doktoranckich rozpoczgtych przed dniem 1 pu2dziemika 2014 r
kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakofrczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.

3. Rady wydzial6w w terminie do 30 czerwca 2014 r., maj4 obowi4zek dostosowania
istniej4cych plan6w i program6w studi6w doktoranckich do wymog6w okreSlonych
w niniejszych wytycznych dla cykli ksztalcenia rozpoczynaj4cych sig od 1 pu2dziemika
2014 r.
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ProJ dr hab. Leonard Etel


