
Uchwala nr 1725
Senatu Uniwersytetu w Bialvmstoku

z dnia 29 kwietnia 201i r.

zmieniajqca Ucltwalg nr 1203 Senalu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad podslawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

okreilajqcych zasady tworzenia plandw i programdw studitjw cloktoranckich

Na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyZszym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm.), Rozporz4dzenia MNiSW z dnia
I wrze6nia 2011 r. w sprawie ksztalcenia na studiach doktoranckich w uczelniach
i jednostkach naukowych (t j. Dz.U. 22015 r., poz. 172) orazRozporz4dzenia MNiSW z dnia
24 pa2dziernrka 2014 r. w sprawie studi6w doktoranckich oraz stypendi6w doktoranckich
(Dz. U . z 2014 r., poz. 1480) uchwala sig, co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1203 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad
podstawowych jednostck organizacyjnych Uniwersytetu oltreilajqcych zcsady tworzenia
plaruJw i programdw studi6w doktoranckich ze zmian4 wprowadzon4 Uchwalq nr 1551 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia26 marca2}l4 r.

1.1 w$ I ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. Studia doktoranckie stwarzaj 4 warunki do:
l) prowadzenia badari naukowych, w tym takle poza jednostk4 prowadz4cq

ksztalcenie,
2) wsp6lpracy naukowej

migdzynarodowych,
w zespolach badawczych. w tym r6wnieZ

3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie ksiEZki lub co
najmniej jednej publikacji naukowej przyjgtej do druku w recenzowanym
czasopiSmie naukowym o zasiggu co najmniej krajowym lub recenzowanym
sprawozdaniu z migdzynarodowej konf'erencji naukowej,

4) realizacli planu i programu studi6w, obejmuj4cego zajgcia obowi4zkowe,
fakultatywne i praktyki zawodowe,

5) przygotowania do egzamin6w doktorskich i przygotowania rozprawy doktorskiej
pod opiek4 promotora albo promotora i promotora pomocniczego,

6) uczestniczenia w Zyciu Srodowiska naukowego."

2) w $ I ust.3 pkt I otrzymuje brzmienie:

,,1) pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szcze96lnoSci
prowadzi do osi4gnigcia deklarowanych efekt6w ksztalcenia w zakresie:
a) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny

zwiqzanej z obszarem prowadzonych badan naukowych, obejmuj4cej najnowsze
osi4gnigcia nauki oraz o charakterze szczeg6lowym, odpowiadajqce obszarowi
prowadzonyoh badari naukowych, obejmuj4ce najnowsze osi4gniecia nauki,

b) unriejgtnoSci zwi4zulych z metodyk4 i metodologi4 prowadzenia badari naukowych,
c) kompetencji spolecznych odnosz4cych sig do dzialalno5ci naukowo-badawczej

i spolecznej roli uczonego."



'l)

4)

5)

w $ 5 dodaje sig ust. 3 w brzmreniu:

,,3. Wymiar zajg6 fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin."

w$8wust. l pkt3 i 4 otrzymuj4 brzmienie:

,,3) okreSlenie zakladanych efekt6w ksztalcenia,
4) program studi6w doktoranckich, odrgbny dlakaldej z form studi6w,"

w $ 8 dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Po zaakceptowaniu wniosku Rektor wydaje akt o utworzeniu studi6w
doktoranckich."

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
Ksztalcenie na studiach doktoranckich rozpoczgtych przed dniem 1 pa2dziemika 2015 t.
kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakoiczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.
Rady wydzial6w w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. dostosujq istniej4ce plany

i programy studi6w doktoranckich do wymog6w okre$lonych w niniejszych wyycznych dla
cykli ksztalcenia rozpoczynajqcych siE od dnia I pu2dziemika20l5 r.

l.
2.

3.

ProJ, dr hab. Leonard Elel


