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Uchwala nr 1558

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 23 kwietnia 2014 t'

vnieniajqca (lchwatg nr 1552 Senalu (Jniwersytetu w Binlymsloku z dnia

26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu tekrutacii na studia trzeciego

stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 196

Wzszym (tj. Dz. U. z 2012

uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpujqce zmiany w Uchwale lr 1552

Senatu Uniweisytetu w Bialymstoku ) dniu Z6 marca }014 r' w sprawie zasad i trybu

rekrutdcji na studia trzeciego stopnia - doktoranckie w roku akademickim 2014/2015:

W Czg6ci II szczeg6lowej pkt C otrzymuje brzmienie:

,,C. Wydzial FilologicznY
Stodiu dokto."nckie w zakresie igzykoznawstwa i literaturoznawstwa

Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit miejsc: 20

Forma studi6w: studia niestacjonarne
Limit miejsc: 20

1. Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:

. wyniku rozmowy kwalifikacYinej,

. oceny na dyplomie ukoficzenia jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w

3,0 - 0 pkt,
3,1 -3,5 - 4Pkt,
3,6-4,0 - 8Pkt,
4,1 - 4,5 - 12 Pkt,
od 4,6 - 15 Pkt.

ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

r. poz. 572 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku

pierwszego i drugiego stoPni4
. dorobku naukowego kandYdata.

2. Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w wyniku postqpowanla

kwalihkacyjnego wynosi 100. Liczba punkr 6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumq

punkt6w za:

. rozmowg kwalifikacYjnq: 0 - 70 Pkt'

. dorobek naukowy kandydata: 0 - 15 pkt'

.ocengnadyplomieukoficzeniajednolitychstudi6wmagisterskichlubSredni4zocen
na dvplomach ukoriczenia studi6w pierwszego i drugiego stopnia: 0 - 15 pkt:



3. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora

habilitowanego mo2na w danym roku akademickim powierzy6 opiekq nad nie wigcej ni2

3 doktorantami, zas og6lna liczba doktorant6w pozostaj4cych pod opiek4 danego

pracownika nie moze ptzeU'roczye 6'
+. warunkiem uruchomiinia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest

pnyjgcie co najmniej 10 kandydat6w."

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

h*tProJ dr hab. Lebnard


