
Uchwala nr 1853

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia23 marca 2016 r.

sprawie zasatl i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia -
studia tloktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie arl'. 196 ust. I i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie .|{|lzszym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz' 572 z po2n zm) Senat Uniwersytetu

w Bialymstoku ustalil nastgpuj4ce zasady i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia - studia

doktoranckie w roku akademickim 201612017:

$l
l. Uniwers)'tet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na studia trzeciego stopma

w systemie Internetowej Rejestracj i Kandydat6w, zwanym dalej IRK' na stronie

intemetowej irk.uwb.edu.pl.
2. Rejestracja intemetowa jest dostgpna przez cal4 dobg w okresie rej estracj i, Eynikaj4cym

z harmonogramu rekrutacji, w trybie umoZliwiaj4cym rejestracjg i modyfikacjg

dokonanych wpis6w. Poza tym okresem rejestracja internetowa dziala w trybie

informacyjnym (tylko do odczytu).
3. Dziekan wydzialu zzpewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umoZliwiaj4cych

kandydatom dokonanie rejestracj i w IRK.
4. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przystEpienia do postppowania

kwalifikacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:

1) z*lada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL

kandydata, a jedli nie posiada on numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer

wygenerowany przez sYstem IRK),
2) wypelnia ankietg osobow4,
3) dokonuje wyboru studi6w doktoranckich,
4) wnosi oplatg w wysokoSci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek

bankowy o numerze wygenerowanym przez system IRK.
6. Rejestracjg intemetowQ uznaje sig za wi42qc4 w przypadku, gdy kandydat wprowadzi

wszystkie niezbgdne i prawdziwe dane, wybierze studia doktoranckie, wniesie oplatQ za

postgpowanie zwi4zane z przyjgciem na studia i uzyska na osobistym koncie

rejestracyjnym potwierdzenie wplywu tej oplaty.

7. Kandydat jes t zobowiqzany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta

rejestracyjnego. UwB nie odpowiada za skutki udostgpnienia tego hasla osobom trzecim,

w szczeg6lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane tym haslem.

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci rejestracj i lub dokonania

zmian, spowodowany awariami sieci niezaleZnymi od UwB lub okresouym

przeci4Zeniem serwer6w UwB.
9. Osobiste konto rejestracji kandydata sluZy do:

l) wpisania i potwierdzenia przezkandydata danych osobowych,



2) wyboru oraz ewentualnych zmian dotycz4cych wybranej formy lub zakresu
(dyscypliny) studi6w doktoranckich,

3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotycz4cych kolejnych etap6w
postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postgpowania oraz
terminu i miejsca skladania dokument6w.

l0.Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi
informacj i. Oznacza to, 2e wiadomoSci umieszczone na osobistym koncie kandydata
uznaje sig za dostarczone i wi4Zqce, z zastrze2eniem 2e decyzje w sprawach przyjgcia na
studia przekazywane s4 kandydatom r6wnie2 w formie papierowej.

ll.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za skutki niezapoznania sig kandydata
z wiadomoSciami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
rejestracyjnym kandydata, wraz z rejesrracjq daty kolejnej aktualizacji.

82
Szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

ti3
l. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa

Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej WKR. WKR podejmuje decyzje w sprawach
przyjgcia na studia i zawiadamia kandydat6w o podjgtej decyzji. Decyzje WKR podpisuje
jej Przewodniczqcy.

2. Od decyzji WKR w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do Rektora, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia d ecyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna.

3. Podstawq odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia moZe by6 jedynie
wskazanie nanrszenia warunk6w i trvbu rekrutacii na studia.

$4
I . Do studiowania na studiach doktoranckich moZe by6 dopuszczona osoba, kt6ra:

- posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu ,,Diamentowy
Grant",

- posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.

- spelnila ustalone przez uczelnig warunki rekrutacji.
2. Rekutacja na bezplatne studia doktoranckie odbywa sig w drodze konkursu.

$s
Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia doktoranckie skladaj4 nastgpuj4ce dokumenty:

1) ankietg pobran4 z systemu IRK z zaznaczeniem formy studi6w (studia stacjoname,
studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedzinyldyscypliny naukowej, w ramach
kt6rej kandydat zamierza przy gotowac rozprawg doktorskq,

2) poSwiadczon4 przez uczelnig kopig dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzajqcego to2samo5i kandydata na studia w przypadku kandydat6w na studia
bgd4cych cudzoziemcami.

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjgcie do ELD
w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczo{ci 300 dpil,

4) zyciorys ze szczegolnym uwzglgdnieniem zainteresowai naukowych,
dotychczasowego dorobku naukowego, udzialu w konferencjach, staZach, studenckim
ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5) odpis dyplomu uko6czenia studi6w, a w przypadku ukoirczenia kilku kierunk6w
studi6w odpis dyplomu ukoriczenia kaZdego z nich,



6) aktualn4 fotografig kandydata, zgodnq z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowod6w osobistych (1 szt.),

7) o5wiadczenie pracownika naukowego posiadaj4cego tytul naukowy lub stopieri
naukowy doktora habilitowanego o mo2liwoSci sprawowania opieki naukowej nad
kandydatem (nie dotyczy kandydat6w na studia doktoranckie w zakresie: biologii.
fizyki oraz historii i socjologii),

8) dodatkowo mo2na dol4czyt, dokument potwierdzaj4cy znajomo56 jgzyka obcego,
9) kandydat z orzeczonym stopniem niepelnosprawnoSci, kt6ry ze wzglgdu na rodzaj

niepelnosprawnoSci chcialby skorzystad z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy
w procesie rekrutacji, zobowiqzany jest zlo2yf do WKR stosowny wniosek
zaopiniowany przez Pelnomocnika Rektora ds. os6b niepelnosprawnych w terminie 5

dni przed datq rozmowy kwalifikacyjnej,
l0) ponadto kandydaci skladajq w przypadku:

a) studi6w doktoranckich w z-akresie biologii
- zaSwiadczenie wskazujqce Sredni4 ocen uzyskanych przez kandydata podczas

kolejnych lat studi6w na jednolitych studiach magisterskich lub studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas calego okresu studi6w,

- zaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaf zdrowotnych do podjgcia
studi6w doktoranckich,

b) studi6w doktoranckich w zakresie chemii
- zaiwiadczenie wskazuj4ce Sredni4 ocen uzyskanych przez kandydata podczas

kolejnych lat studi6w na jednolitych studiach magisterskich lub studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas calego okresu studi6w,

- dokumenty potwierdzaj4ce dodatkowe kwalifikacje oraz osi4gnigcia naukowe
(publikacje), pisemn4 opinig o predyspozycjach do pracy naukowej.
sporz4dzon4 przez opiekuna pracy magisterskiej.

- zafwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazai zdrowotnych do podjEcia
studi6w doktoranckich,

c) studi6w doktoranckich w zakresie jgzykoznawstwa i literaturoznawstwa

- odpis dyplomu ukoficzenia studi6w wyZszych z obszaru nauk
humanistycznych,

d) studi6w doktoranckich w zakresie nauk prawnych
- odpis dyplomu ukoriczenia jednotitych magisterskich studi6w prawniczych,

studi6w administracyjnych drugiego stopnia lub innych kierunk6w drugiego
stopnia w obszarze nauk spolecznych (wraz z suplementem),

- zaiwiadczenie o ocenach, jakie kandydat uzyskal podczas studi6w
z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej zamierza
przygotowai rozprawg doktorskq,

- za6wiadczenie wskazujqce Sredniq ocen uzyskanych z przebiegu studi6w.
W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej
uzupelnienia. Je2eli dokumentacja nie zostanie uzupelniona w wyznaczonym terminie,
kandydat wyl4czanyjest z postgpowania kwalifikacyj nego.

$6
l. Przebieg postgpowania kwalifikacy.inego kandydata dokumentowany jest

w indywidualnym protokole kwalifikacyjnym, podpisanym przez Przewodnicz4cego
i czlonk6w WKR.

2. Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy
protok6l kwalifikacyjny, zawieralqcy listg wszystkich kandydat6w w kolejno5ci
uzyskanych wynik6w (punkt6w). Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz czlonkowre



WKR. Protokoly sporz4dza sig odrgbnie dla studi6w doktoranckich stacjonarnych
i niestacjonamych.

$7
Szczeg6lowe zasady rekrutacj i okreSlajq:

- Zal4cznrk nr I - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Biologiczno-
Chemiczny,

- Zalqcznrk rtr 2 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Ekonomii
i Zarz4dzania,
Zal4cznlk nr 3 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Filologiczny,
Zal4cznik nr 4 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Fizyki,
Zal4cznlk nr 5 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Historyczno-
Socjologiczny,

- Zal4cznlk nr 6 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Prawa.

$8
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

ProJ, dr hab. Lfinard Etel



Zal4cznik n I

do Uchwaly nr 1853

::x1l;}::J;f i,w 
Iriarvmstoku

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
1. Studia doktoranckie w zakresie biologii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjgi: l4

l.l. Nab6r na studia odbywa sig w trybie konkursowym na podstawie:
- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
- Sredniej ocen ze studi6w,
- dorobku naukowego kandydata.

1.2. Rozmowg kwalifikacyjn4 przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie
z kar2dym kandydatem. Kandydaci ubiegaj4cy sig o realizacjg tego samego projektu
badawczego odbywaj4 rozmowg kwalifi kacyjnq w kolejno5ci alfabetycznej.

I .3. Rozmowa kwalilikacyjna dotyczy:
- tematyki przyszlego doktoratu na tle najwaZniejszych osi4gnigi w dziedzinie

nauk biologicznych,
- zainteresowai naukowych kandydata i jego dotychczasowych osi4gnigi,
- metodyki planowanych badaf.

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

- rozmowg kwalifikacyjn4: 0 - 70 punkt6w,
- dotychczasowe osi4gnigcia naukowe: 0 - l5 punkt6w,
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - 15 punkt6w:

do 3,99 0 pkt
4,00-4,2s - 5pkt
4,26 4,50 - 7,5 pkt
4,51 - 4,75 10 pkt

od 4,76 - 15 pkt
W przypadku studi6w dwustopniowych Sredni4 l4czn4 ze studi6w wylicza sig wedlug
wzoru: Srednia |Eczna ze studi6w : 3/5 Sredniej ze studi6w I stopnia + 2/5 Sredniej ze

studi6w II stopnia.
1.5. Przeliczenie punkt6w na kofcowq oceng kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym

odbywa sig wedlug nastgpuj4cego schematu:
0-30pkt

3l - 40 pkt
4l - 50 pkt
5l 65 pkt
66 - 80 pkt

od 8l pkt

- ndst (2)

- dst (3)
dst+ (3,5)

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

1.6. Doktoranci przyjmowani s4 do realizacji okreSlonych projekt6w badawczych.
1.7. Pracownik naukowy maj4cy sprawowai opiekg nad doktorantem realizuj4cym dany

projekt zobowiqzany jest prowadzii konsultacje dotyczEce projektu badawczego

z kaZdym kandydatem zaintercsowanym studiami pod jego kierunkiem, w okresie od

ogloszenia oferly projekt6w badawczych do uplywu terminu zloZenia dokument6w
przez kandydat6w.

1.8. Na studia doktoranckie przyjmowani b9d4 kandydaci, kt6rzy uzyskaj4 w wyniku
postgpowania rekrutacyjnego occng koitcow4 co najmniej dobr4. W przypadku, gdy



wigcej ni2 jeden z kandydat6w ubiegajqcych sig o przyjgcie do realizacji danego
projektu badawczego uzyska oceng kofrcow4 co najmniej dobr4, przyjgty zostanie
kandydat z najwry 2sz4 liczb4 uzyskanych punkt6w.

1.9. Pracownikowi naukowemu posiadajqcemu tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora
habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzyi opiekg nad nie wigcej
niZ 3 doktorantami.

I .10. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjEcie co najmniej 3 kandydat6w.

2. Studia doktoranckie w zakresie chemii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjgi: l0

2.1. Kandydaci (absolwenci kierunku chemia i kierunk6w z dziedziny nauk chemicznych:
biochemia, biotechnologia, ochrona Srodowiska, technologia chemiczna oraz biologia
i dziedziny nauk farmaceutycznych) przyjmowani s4 na pierwszy rok studi6w
doktoranckich na podstawie postgpowania kwalifikacyjnego oraz analizy zlolonych
dokument6w.

2.2. Nab6r na studia odbywa sig w trybie konkursowym na podstawie:
- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
- dodatkowychkwalifikacji kandydata,
- udokumentowanychosi4gniginaukowych,
- Sredniej ocen z wynik6w.

2.3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie zdobytej przez kandydata
wiedzy z dziedziny nauk chemicznych oraz predyspozycji kandydata do pracy
naukowo-badawczej (z uwzglEdnieniem opinii promotora pracy magisterskiej).

2.4. Za dodatkowe kwalifikacje kandydata uznawane sq:

- kurs zawodoury,
- certyfikat jgzykowy,
- szkolenie lub staz naukowy,
- studia na drugim kierunku,
- stypendia naukowe, nagrody.

2.5. Za udokumentowane osi4gnigcia naukowe kandydata uznawane s4:

- publikacje naukowe opublikowane lub przyjgte do druku,
- prezentacje wyglaszane na kont'erencjach naukowych,
- plakaty prezentowane na konferencjach naukowych.

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

- rozmowg kwalifikacyjn4: 0 - 50 punkt6w,
- dodatkowe kwalifikacje kandydata: 0 - 5 punkt6w,
- udokumentowane osiEgnigcia naukowe: 0 - 5 punkt6w,
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - 40 punkt6w:

do3,99 - 0pkt
4 (\O 4)5
4,26 - 4,sO
4 51 - 4 75

od 4,76

- 13 pkt

- 20 pkt

- 27 pkt
40 pkt



W przlpadku studi6w dwustopniowych dredni4 ocen ze studi6w wylicza sig wedlug
wzoru: Srednia ze studi6w - 3/5 Sredniej ze studi6w pierwszego stopnia + 2/5 Sredniej
ze studi6w drugiego stopnia.

2.7. Przeliczenie punkt6w na koricowq oceng kandydata w postQpowaniu rekrutacyjnym
odbywa sig wedlug nastEpuj4cego schematu:

0 - 30 pkt - ndst (2)
31 40 pkt dst (3)
4l - 50 pkt dst+ (3.5)
5l - 65 pkt - db (4)
66 80 pkt db+ (4.5)
od 8lpkt - bdb(5)

2.8. Przyjgcia na pierwszy rok studi6w doktoranckich nastgpujq w kolejnoSci uzyskanych
vrynik6w w ramach linritu miejsc.

2.9. Na studia doktoranckie przyjmowani b9d4 kandydaci, kt6rzy uzyskajE w wyniku
postgpowania rekrutacyjnego oceng koficow4 co najmniej dobr4. W przypadku, gdy
wigcej niZ jeden z kandydat6w ubiegajqcych sig o przyjgcie do realizacji wybranej
tematyki badawczej uzyska oceng koricow4 co najmniej dobr4, przyjgty zostanre
kandydat z najwy 2sz4 I iczb4 uzyskanych punkt6w.

2. 10. Pracownikowi naukowemu posiadajqcemu tytul naukowy lub stopieir naukowy doktora
habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzy6 opiekg nad nie wiEcej
niz 3 doktorantami.

2.11. Og6lna liczba doktorant6w pozostaj4cych pod opiek4 danego pracownika nie moZe
przekroczyt,6.

2.12. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmniej 3 kandydat6w.



Zal4cznik nr 2
do Uchwaly nr I853
Senatu Uniwersylctu w Ilialymstoku
z dnia 23 marca 2016 r.

Wydzial Ekonomii i Zarz4rJzania
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjg6: 20
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii
Forma studi6w: studia niestacjonarne
Limit przyjg(,: 12

l. Kandydaci przyjmowani s4 na pierwszy rok studi6w doktoranckich na podstawie wyniku
rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy zlolonych przez kandydata dokument6w.

2. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie zdob)'tej przez kandydata wieuzy
w dziedzinie ekonomii oraz predyspozycj i kandydata do pracy naukowo-badawczej (w tym
ocena dorobku naukowego).
Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych przez k^ndydata w wyniku rozmowy
kwalifikacyinej wynosi 10.

Przeliczenie punkt6w na oceng koricowq kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym
odbywa sig wedlug nastgpuj 4cej zasady:

0 - 5,0 pkt - ndst (2)
5,1 - 6,4pkt dst(3)
6,5- 7,4 pkt - dst+(3,5)
7,5 - 8,4 pkt db (4)
8,5 - 9,4 pkt - db + (4,5)
9,5 - 10,0 pkt bdb (5)

5. Na stacjonarne studia doktoranckie przyjmowani bgdq kandydaci, kt6rzy uzyskajq
w wyniku postgpowania rekrutacyjnego oceng koicow4 co najmniej dobrq.

6. Na studia niestacjonarne przyimowani bgd4 kandydaci, ktorzy uzyskaj4 w wyniku
postgpowania rekrutacyjnego oceng kolicow4 co najmniej dostateczn4.

7. W przypadku uzyskania przez wigcej niZ jednego kandydata takiej samej oceny kohcowej
przyjgty zostaje kandydat z .uqq2sz4 ocen4 na dyplomie ukofczenia jednolitych studi6w
magisterskich lub wyZsz4 Sredni4 arytmetyczn4 ocen z dyplom6w ukoficzenia studi6w
pierwszego i drugiego stopma.

8. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmniej l0 kandydat6w.

3.

A



Zalqcznik nr 3
do Uchwaly nr 1853

:ffi l;Hil*|:w Ir iarvmstokL,

Wydzial Filologiczny
Studia doktoranckic w zakresic jgzykoznawstwa i literaturoznawstwa
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjgi: 20
Studia doktoranckie w zakresie jgzykoznawstwa i literaturoznawstwa
Forma studi6w: studia niestacjonarne
Rekrutacja zawieszona

I . Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:
- rozmowy kwalifikaoyjne.j dotycz4cej tematyki przyszlego doktoratu na tle

naiwazniejszych osi4gni96 w dziedzinie nauk humanistyeznych w zakresie
literaturoznawstwa, zainteresowarl naukowych kandydata i jego dotychczasowych
osiqgnip6,

- udokumentowanego dorobku naukowego kandydata (publikacje naukowe
opublikowane lub przyjgte do druku, prezentacje wyglaszane na konferencjach
naukowyoh),

- oceny na dyplomie ukoflczenia jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w
pierwszego i drugiego stopnia.

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

- rozmowg kwalifikacyjn4: 0 - 70 punkt6w,
- udokumentowany dorobek naukowy kandydata: 0 - l5 punkt6w,
- oceng na dyplomie ukoriczenia jednolitych studi6w magisterskich lub Sredni4

z ocen na dyplomach ukoiczenia studi6w pierwszego i drugiego stopnia: 0 - l5
punkt6w:

3,0 - 0 pkt
3,1 -3,5 - 4pkt
3,6-4,0 - 8pkt
4,1 4,5 - 12 pkt

od4,6 - 15pkt
3. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopiei naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzy6 opiekg nad nie wigcej niZ 5

doktorantami, za3 o96lna liczba doktorant6w pozostaj4cych pod opiek4 danego pracownika
nie moZe przekroczyt 15.

4. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmniej l5 kandydat6w.



Zal4cznik n 4

g:,':iiil"t't-Lil:,1 - B iarym sroku
z dnia 23 marca 2016 r

Wydzial Fizyki
Studia doktoranckie w zakresie fizyki
Forma studi6w: studia stacjonarnc
Limit przyjgi: l0

1. Nab6r na studia odbywa sig w trybie konkursowym na podstawie:
- vryniku rozmowy kwalifikacyjnej,
- osi4gnig6 naukowych,
- dodatkowych kwalifikacj i kandydata,
- Sredniej ocen ze studi6w drugiego stopnia z obszant nauk Scislych lub

przyrodniczych, lub technicznych,
2. Rozmowg kwalifikacyjn4 przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie

z ka2clym kandydatem.
3. Za osi4gnigcia naukowe kandydata uznaje sig:

- publikacja naukowe opublikowane lub przyjgte do druku,
- udokumentowane uczestnictwo w projektach o charakterze badawczym,
- udokumentowane, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

2. Za dodatkowe kwalifikacje kandydata uznaje sig:

- kursy zawodowe,
- cerlyfikaty jgzykowe,

- ukonczone studia na drugim kierunku,
- stypendia naukowe, nagrody za dzialalnoit naukow4 lub dydaktyczn4.

5. Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w wyniku postgpowania
kwalifikacyjnego wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi
sumg punkt6w za:

- rozmowq kwalifikacyjn4: 0 - 50 punkt6w,
- osi4gnigcia naukowe: 0 - 30 punkt6w,
- dodatkowe kwalifikacje: 0 - l0 punkt6w,
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - l0 punkt6w:

do 3,99 0 pkt
4,00 4,25 2 pkt
4,26-4,50 - 5pkt
4,51 4,'75 8 pkt

od 4,76 - 10 pkt
6. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest

przyjgcie co najmniej 2 kandydat6w.



Zal4cznik nr 5

3:#,"Ji;"'"il,il:,l - BiarymsroKu
z dnia 23 marca 20l6 r.

Wydzial Historyczno-Socjologiczny
1. Studia doktoranckic w zakresie historii i socjologii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjg6: l6

l.l . Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawre:

- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
- dorobku naukowego kandydata,
- Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w.

1.2. Rozmowg kwalifikacyjn4 przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidual nie z kaldym
kandydatem.

1.3. Rozmowakwalifikacyjna dotyczy:
- tematyki przyszlego doktoratu na tle najwaZniejszych osi4gnigi w tej dziedzinie,
- zainteresowari naukowych kandydata i jego dotychczasowych osi4gnigi

zwi4zanych z obszarem planowanych badari.
- przemySlefi dotycz4cych przyszlych badari i oczekiwanych wynik6w,
- metodyki planowanych badari.

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

- rozmowg kwalifikacyjnq: 0 - 70 punkt6w,
- dorobek naukowy kandydata: 0 - l5 punkt6w,
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - l5 punkt6w:

do3,99 - 0pkt
4,00 4,25 5 pkt
4,26 - 4,50 - 7,5 pkt
4,51 -4,75 - l0 pkt

od, 4,76 - 15 pkt
W przypadku studiow dwustopniowych Sredni4 l4czn4 ze studi6w wylicza siE wedlug
wzoru: Srednia l4czna ze studi6w - 3/5 Sredniej ze studi6w pierwszego stopnia + 2/5
Sredniej ze studi6w drugiego stopnia.

1.5. Przeliczenie punkt6w na oceng kohcowq kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym
odbywa sig wedlug nastEpuj 4cej zasady:

0 30 pkt - ndst (2)
3l - 40 pkt - dst (3)
41 50 pkt - dst + (3,5)
5l - 65 pkt - db (4)
66 - 80 pkt - db + (4,5)

od 81 pkt - bdb (s)
1.6. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest

zakwalifikowanie do przyjgcia minimum 8 kandydat6w.

2. Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii
Forma studi6w: studia nicstacjonarne
Rekrutacja zawieszona



Zalqcznik nr 6
do Uchwaly nr 1853

Scnatu Uniwersyletu w Ilialymstoku
z dnia23 marca 2016 r.

Wydzial Prawa
Studia doktoranckie w zakresic nauk prawnych
Forma studi6w: studia stacjonarne
Limit przyjEi: 55

Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Forma studi6w: studia n iestacjona rnc
Limit przyjg6: 40

I . Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:
- wyniku rozmowy kwalitikacyjnej,
- oceny na dyplomie ukoriczeniajednolitych magisterskich studi6w prawniczych,

studi6w administracyjnych drugiego stopnia lub studi6w drugiego stopnia na
innych kierunkach w obszarze nauk spolecznych,

- Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w,
- oceny uzyskanej z przedmiotu odpowiadajqcego dziedzinie prawa, w zakresie

kt6rej kandydat zarnierza przy gotowad rozprawg doktorsk4,
- dorobku naukowego kandydata,
- udzialu w studenckim ruchu naukowym.

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

- rozmowg kwalifikacyjnq: 0 - 70 pkt,
- oceng na dyplomie ukoficzenia studi6w, Sredniq ocen uzyskanych podczas

studi6w i oceng z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresre
kt6rej kandydat zamierza przygotowai rozprawg doktorsk4: 0 - I 5 pkt:

ocena na dyplomie - 0 - 3 pkt,
Srednia ocen uzyskanych podczas studi6w - 0 - 9 pkt,
ocena z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie
kt6rej kandydat zamierza pruygotowai rozprawg doktorsk4 - 0 - 3 pkt,

- dorobek naukowy kandydata i udzial w studenckim ruchu naukowym: 0 - 15

pkt.
3. Minimalna liczba punk6w warunkujqca przyjgcie na studia doktoranckie stacjonarne

wynosi 75.
4. Pracownikowi naukowemu posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora

habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzyi opiekg nad nie wiEcej
niz 5 doktorantami.

5. Ksztalcenie na pierwszym roku studi6w doktoranckich zostanie uruchomione
w przypadku, gdy przyjgtych zostanie co najmniej:

na studia stacjonarne 15 os6b,
na studia niestacioname - 20 os6b.


