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Uchwala nr 2037
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zasad

i trybu rekrutacji na stutlia lrxeciego stopnia - studia doktoranckie
w roku akademickim 2017/2018

i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r- Prawo
Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z po2n. zm.) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku ustala nastgpujqce zasady i tryb rekrutaoji na studia trzeciego stopnia - studia
doktoranckie - w roku akademickim 2017 /2018'.
Na podstawie arr. 196 ust. 2

o szkolnictwie wyzszym (tj.

$l

l.

Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na studia trzeciego stopnia
w systemie Internetowej Rejestracj Kandydat6w, zwanym dalej IRK, na stronie
intemetowej irk.uwb.edu.pl.
2. Rejestracja internetowa jest dostgpna przez calq dobg w okesie rejestracji, wynikaj4cym
z harmonogramu rekrutacji, w trybie umozliwiaj4cym rejestracjg i modyfikacjg dokonanych
wpis6w. Poza tym okesem rejestracja internetowa dziala w trybie informacyjnym (tylko do
odczytu).
3. Dziekan wydzialu zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umozliwiaj4cych
kandydatom dokonanie rejestracji w IRK.
4. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postgpowania
rekutacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:
zaktada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL
jedenastocyfro$y numer
kandydata, a jeSli nie posiada on numeru PESEL
wygenerowany przez system IRK),
2) wypelnia ankietg osobow4,
3) dokonuje wyboru studi6w doktoranckich,
4) wnosi opiatg w wysokoSci potlanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy
o numerze wygenerowanym przez system IRK.
6. Rejestracjg internetowq uznaje sig za wiqzqc4 w przypadku, gdy kandydat wprowadzi
wszystkie niezbgdne i prawdziwe dane, wybierze studia doktoranckie, wniesie oplatg za
postgpowanie zwi4zane z przyjgc\em na studia i uzyska na osobistym koncie rejestracyjnym
potwierdzenie wplywu tej oplatY.
7. Kandydat jest zobowi4zany 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 mo2liwoSci rejestracji lub dokonania zmian,
spowodowany awariami sieci niezaleznymi od UwB lub okesowym przeciqZentem
serwer6w UwB.
9. Osobiste konto rejestracji kandydata slu2y do:
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,
2) wyboru oraz ewentualnych zmian dotycz4cych wybranej formy lub zakresu
(dyscypliny) studi6w doktoranckich,

i

l)

-

3)

przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotycz4cych kolejnych etap6w
postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postgpowania oraz
terminu i miejsca skladania dokument6w.
10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi informacj i.
Oznacza to, 2e wiadomoSci umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje sig za
dostarczone i wiEz4ce, z zastrzeaeniem 2e decyzje w sprawach przyjgcia na studia
przekazywane sQ 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 prowadzonajest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
rej estracyj nym kandydata, wraz z rejestracj4 daty kolejnej aktualizacji.

s2

Szczeg6iowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacj i w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w ustalony zostanie zarzqdzen\emRektora w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.
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1.

3.

l.

Postgpowanie rekutacyjne przeprowadza powoiana przez Dziekana Wydzialowa Komisja
Rekrutacyjna, zwana dalej wKR. wKR podejmuje decyzje w sprawach przyjgcia na studia

i zawiadamia kandydat6w o podjgtej decyzji. Decyzje wKR podpisujejej Przewodnicz4cy
od decyzji wKR w sprawach przyjgcia na studia sluzy odwolanie do Rektora, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Podstaw4 odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia mo2e by6 jedynie
wskazanie naruszenia warunk6w i trybu rekutacj i na studia.

$4

Do studiowania na studiach doktoranckich moZe byi dopuszczona osoba, kt6ra:
posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu ,,Diarnentowy
Grant",
posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
spelnila ustalone przez uczelnig warunki rekrutacj i.
2. Rekrutacja na bezplatne studia doktoranckie odbywa sig w drodze konkursu'

-

-

$s

Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia doktoranckie skladaj4 nastgpujqce dokumenty:
ankietg pobran4 z systemu IP\K z zaznaczeniem formy studi6w (studia stacjoname,
studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach kt6rej

l)

2)
3)

kandydat zamietza pzygotowai rozprawq doktorsk4'
poswiadczonE przez uczelnig kopig dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj4cego to2samos6 kandydata na studia w przypadku kandydat6w na studia
bgd4cych cudzoziemcami.
podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjgcie do ELD
postaci ptitu flC o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczo1ci 300 dpil,

i

4)Zycioryszeszczeg6lnymuwzglgdnieniemzainteresowafinaukowych,
5)
'

dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udzialu w konferencjach,
staZach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp',
odpis dyplomu ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia i studi6w drugiego stopnia lub
jednoliiylh studi6w magisterskich (wraz z suplementem), a w przypadku ukoticzenta
kilku kierunk6w studi6w - odpis dyplomu ukoriczenia kaZdego z nich, w przypadku

beneficjent6wprogramu,,DiamentowyGrant''_odpowiedniedokumenty

poswiadczaj4ce uprawnienie do ubiegania sig o przyjEcie na studia doktoranckie,

6)

aktualn4 fotografiE kandydata, zgodn4 z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowod6w osobistych (l szt.),
7) o6wiadczenie pracownika naukowego posiadaj4cego tytul naukowy lub stopieir
nauko*y doktora habilitowanego o mozliwoSci sprawowania opieki naukowej nad
kandydatem (nie dotyczy kandydat6w na studia doktoranckie w zakresie: biologii,
fizyki oraz historii i socjologii),
8) dodatkowo mo2na dol4czyd dokument potwi erdzal4cy znajomoSi jgzyka obcego,
e) kandydat z orzeczonym stopniem niepelnosprawno6ci, kt6ry ze wzglgdrt na rodzaj
niepelnosprawnoSci chcialby skorzystai z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy
procesie rekrutacj
zobowi4zany jest zLozy| do WKR stosowny wniosek
zaopiniowany przez Pelnomocnika Rektora ds. os6b niepelnosprawnych w terminie 5
dni przed datq rozmowy kwalifikacyjnej,
10) ponadto kandydaci skladaj4 w przypadku:
a) studi6w doktoranckich w zakresie biologii
za|wiadczenie 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,
zaiwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do podjqcia
studi6w doktoranckich,
b) studi6w doktoranckich w zakresie chemii
zaSwiadczenie wskazuj4ce Sredni4 ocen uzyskanych przez kandydata podczas
kolejnych lat studi6w na jednolitych studiach magisterskich lub studiach
pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas calego okresu studiow,
dokumenty potwierdzaj4ce dodatkowe kwalifikacje oraz osi4gnigcia naukowe
predyspozycjach do pracy naukowej,
(publikacje), pisemn4 opinig
sporz4dzon4 przez opiekuna pracy magisterskiej,
za5wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do podjgcia
studi6w doktoranckich,
c) studi6w doktoranckich w zakresie ekonomii
zaSwiadczenie wskazujqce Sredni4 ocen uzyskanych podczas studi6w
pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
dyplom honorowy (w przypadku jego uzyskania),
d) studi6w doktoranckich w zakesie jgzykoznawstwa i literaturoznawstwa
odpis dyplomu ukoticzenia stu di6w wyZszych z obszaru nauk humanistycznych,
e) studi6w doktoranckich w zakresie nauk prawnych
odpis dyplomu ukofczenia jednolitych magisterskich studi6w prawniczych,
studi6w administracyjnych drugiego stopnia lub innych kierunk6w drugiego
stopnia w obszarze nauk spolecznych (wraz z suplementem),
zaSwiadczenie
ocenach, jakie kandydat uzyskal podczas studi6w
z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej zamierza
przy gotowat rozprawg doktorsk4,
zaSwiadczenie wskazuj4ce Sredni4 ocen uzyskanych z przebiegu studi6w.
W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej
uzupelnienia. Jezeli dokumentacja nie zostanie uzupelniona w wyznaczonym terminie,
kandydat nie jest dopuszczony do postgpowania rekrutacyjnego.
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-

-
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l. Przebieg postgpowania rekrutacyjnego kandydata dokumentowany jest
w indywidualnym protokole rekrutacyjnym, podpisanym przez Przewoclnicz4cego
i czlonk6w WKR.

przebiegu postQpowania rekrutacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy
protok6l rekrutacyjny, zawieraj4cy listg wszystkich kandydat6w w kolejnoSci uzyskanych
wynik6w (punkt6w). Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz czlonkowie WKR.
Protokoly sporz4dza sig odrgbnie dta studi6w doktoranckich stacjonamych
i niestacjonamych.

2. Z

$7
Szczeg6lowe zasady rekrutacji okreSlaj4:

-

Zal4cznik

nr I -

Chemiczny,

2-

studia doktoranckie prowadzone przez

W

ydzial Biologiczno-

-

Zal4cznlk nr
i Zarz4dzania,

-

Zalqcznik nr 3 - studia doktoranckie prowadzone przez l'/ ydzial Filologiczny,
Zal4cznrk nr 4 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Fizyki
studia doktoranckie prowadzone przez W ydzial HistorycznoZal4czntk nr 5
Socjologiczny,
Zal4cznrk nr 6 - studia doktoranckie prowadzone przez Wydzial Prawa

-

studia doktoranckie prowadzone przez Wydziai Ekonomii

-

$8
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Zalqczntk

I

do Uchwaly nr 2017

::x1'J;T:ff fi

B iarvm

stoku

:"rw

Wydzial Biologiczno-Chemiczny
l. Studia doktoranckic rv zakresie biologii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Liczba miejsc: 14
I

.1

.Nab6r na studia odbywa sig w trybie konkursowym na podstawie:

-

wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

dorobku naukowcgo kandydata,
Sredniej ocen ze studi6w pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studi6w
magisterskich.
Kandydaci przyjmowani s4 do realizacji okreSlonych temat6w badawczych.
1.2. Rozmowg kwalifikacyjnq przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie
z ku2dym kandydatem. Kandydaci ubiegaj4cy siE o realizacjg tego samego tematu
badawczego odbywaj4 rozmowq kwalifikacyjn4 w kolejnoSci alfabetycznej.
1.3. Rozmowa kwalifi kacyjna dotyczy:
- tematyki przyszlego doktoratu na tle najwaZniejszych osi4gnigd w dziedzinie nauk
biologicznych,
- metodyki planowanych badan,
- zainteresowafi naukowychkandydata.
1.4. Maksymalna licz-ba punkt6w mo2liwych do uzyskania w wyniku postgpowania
rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumg
punkt6w za:
- rozmowg kwalifikacyjn4: 0 - 70 punkt6w, w tym
przedstawienie tematyki rozprawy doktorskiej na tle najwaZniejszych osi4gniec w
dziedzinie nauk biologicznych: 0 40 pkt,
metodyki planowanych badah: 0 - 20 pkt,
zainteresowah naukowych: 0 - l0 pkt,
- dotychczasowe osi4gnigcia naukowe i dzialalno5i popularyzuj4cq naukg: 0 - l5
punkt6w,
- 6redni4 ocen ze studi6w: 0 - I 5 punkt6w:
do 4,00
0 pkt
4,01 4,25
5 pkt
4,26 - 4.50
7,5 pkt
l0 pkt
4,51 - 4,75
od,4,76
15 pkt
W przlpadku studi6w dwustopniouych 6redniq l4czn4 ze studi6w wylicza sig wedlug
wzoru: Srednia l4czna z.e studiow : 3/5 Sredniej ze studi6w pierwszego stopnia + 2/5
Sredniej ze studi6w drugiego stopnia.
Kandydat, kt6ry przedstawil cerlyfikat potwierdzaj4cy znajomoSi nowo21'tnego jqzyka
obcego moZe otrzyma6 dodatkowo 5 pkt, z zaznaczeniem, 2e suma wszystkich punkt6w
uzyskanych przez kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym nie moZe przektoczyt 100.
Uznawane s4 certyfikaty u,ryrnienione w obowi4zuj4cym Rozporz4dzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego u' ripruv,ie szczeg6lowego lrybu i warunk6w przeprowadzania
czynnoici w przewodzie doktorskim, w postgpoutaniu habilitacyjnym oraz w poslgpowaniu
o nadanie lyl ulu prql(.\t,ru.
1.5. Przeliczenie punkt<iw na korioow4 oceng kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym
odbywa siE wedlug nastgpuj4cego schematu:

-

0-49pkt

-

ndst (2)
dst (3)
50 - 56 pkt
dst+ (3,5)
57 - 64 pkt
pkt.
db (4)
65 - 72
db+ (4,s)
73 - 80 pkt
pkt
bdb (s)
8l
od
1.6. Pracownik naukowy tglaszal4cy temat badawczy zobowiqzanyjest prowadzii konsultacje
dotycz4ce tego tematu z kaZdym kandydatem zainteresowanym studiami pod jego
kierunkiem, w okresie od ogloszenia oferty projekt6w badawczych na stronie intemetowej
wydzialu do uplywu tcrminu zlolenia dokument6w przez kandydat6w.

-

-

1.7.

Na studia doktoranckie przyjmowani bqd4 kandydaci, ktotzy uzyskaj4

w

wyniku

postQpowania rekrutacyjnego oceng kofrcowq co najmniej dobr4. W przypadku, gdy wigcej

kandydal6w ubiegaj4cych sig o przyjgcie do realizacji danego tematu
badawczego uzyska oceng koircow4 co najmniej dobr4, przyjgty zostanie kandydat
z najwylsz4l iczbel uzyskanych punkt6w.
1.8. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest

ni2 jeden

z

przyjgcie co na.imniej 3 kandydat6w.
2. Studia doktoranckic w zakresie chcmii
Forma studi6w: studia stacjonarne

Liczba miejsc: l4
2.

l. Nab6r

-

w trybie konkursowym na podstawie:
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
na studia odbywa sig

dorobku naukowego kandYdata,
sredniej ocen ze studi6w pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studi6w
magisterskich.
Kandydaci przyjmowani sq do realizacji okreSlonych temat6w badawczych.
2.2 Rozmowg kwalilikacyjnq przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie
z kazdym kandydatem. Kandydaci ubiegajEcy sig o realizacjq tego samego tematu
badawczego odbywajq rozmowq kwalifikacyjn4 w kolejnoSci alfabetycznej.
2.3. Rozmowa kwalifi kacyj na doty czy :
- tematyki przyszlego doktoratu na tle najwazniejszych osi4gnigi w dziedzinie nauk
chemicznych.
- metodyki planowanYch badafi,
- zainteresowarinaukowychkandydata.
2.4. Maksymaln a lictba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postEpowania
rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumg
punkt6w za:
- rozmowg kwalilikacyjnq: 0 - 70 punkt6w, w tym:
przedstawienic tcmatyki tozprawy doktorskiej na tle najwa2niejszych osiEgniei w
dziedzinie nauk chemicznych: 0 - 40 pkt,
metodyki planowanych badair: 0 - 20 pkt,
zainteresowafi naukowych: 0 - l0 pkt,
- dotychczasowc osi4gnigcia naukowe i dziaialnoSi popularyzuj4c4 naukg: 0 - l5

-

Punkt6w,
Sredni4 occr.r zc studi6w: 0

do

4,00

4,01 4,25
4,26 - 4,50

-

0 Pkt
5 pkt
7.5 pkt

I5

punkt6w:

4,51

- 4,75 - l0 pkt

od 4.76 - 15 pkt
W przypadku studiriw dwustopniowych Sredni4 lqczn4 ze studi6w wylicza sig wedlug
wzoru: Srednia \4cz.na ze studiow : 3/5 Sredniej ze studi6w pierwszego stopnia + 2/5
dredniej ze studi6w drugiego stopnia.

Kandydat, kt6ry przedstawil certyfikat potwierdzaj4cy znajomoS6 nowo2ytnego jqzyka
obcego moZe otrzyma6 dodatkowo 5 pkt, z zaznaczeniem, ze suma wszystkich punkt6w
uzyskanych przcz kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym nie moze przekroczyi 100.
Uznawane s4 certylikaty wymienione w obowi4zujqcym Rozporz4dzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego v, sprav)ie szczeg|lou,ego trybu i warunkiw przeprowadzania
czynnoici w przev odzie doklorskim, w poslgpowaniu habilitacyjnym oraz w post?powaniu
o nadanie tytulu pro/bsora.
2.5. Przeliczenie punktow na koircow4 ocenE kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym
odbywa sig wedlug nastgpuj4cego schematu:
ndst (2)
0-49pkt
dst (3)
50 - 56 pkt
_
57 -64pkt
dst+ (3,5)
65 - 72 pkt
db (4)
73 - 80 pkt
db+ (4.s)
od 81 pkt
bdb (5)
2.6. Pracownik naukowy zglaszaj4cy temat badawczy zobowiqzany jest prowadzii konsultacje
dotycz4ce tego tematu z kaizdym kandydatem zainteresowanym studiami pod jego
kierunkiem, w okrcsic od ogloszenia oferty temat6w badawczych na stronie intemetowej
wydzialu do uplywu terminu zlozcnia dokument6w przez kandydat6w.
2.7.Na studia doktoranckie przyjmowani bgd4 kandydaci, ktfirzy uzyskajq w wyniku
postgpowania reklutacyjnego oceng ko6cow4 co najmniej dobrq. W przypadku, gdy wigcej
niZ jeden z kandydat6w ubiegaj4cych sig o przyjgcie do realizacji danego tematu
badawczego uzyska oceng koficowq co najmniej dobr4, przyjgty zostanie kandydat
z najwyZszq liczbq uzyskanych punkt6w.
2.8. Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmnicj 3 kandydat6w.

-

-

Zal4cznik n 2
do Uchwaly nr 2037
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia29 marca2017 r.

Wydzial Ekonomii i Zarz1dzania
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii
Forma studi6w: studia stacjonarnc
Liczba miejsc: 20
Studia doktoranckic w zakrcsie ekonomii
Forma studi6w: studia nicstacjonarne
Liczba mieisc: l2

t. Rekutacja na studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie odbywa sig na
podstawie wynik6w postqpowania konkursowego. Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych
przez kandydata w wyniku postgpowania konkursowego wynosi 100 pkt.
Liczba punkt6w uz-yskanych przez kandy data stanowi sumg punkt6w za:
- rozmowq kwalifikacyjn4 (0-50 pkt),
- Sredni4 ocen uzyskanych podczas studi6w pierwszego i drugiego stopnia albo
jednolitych studiow magisterskich (0-20 pkt):
do 3.99
-0pkt
l0 pkt
4,00 4.25
4.26 4.50
- 13 pkt
4.51 4.15
- 16 pkt
20 pkt
od 4.16
- bardzo dobry wynik na dyplomie ukofrczenia studi6w drugiego stopnia lub jednolitych
studi6w magisterskich - 5 pkt.
- dyplom honorowy 5 Pkt,
- udokumentowanq dzialalnoSd naukow4 i inne osi4gnigcia kandydata (0-20 pkt).
3. Przedmiotem rozmo\\y kwalifikacyjnej s4 zainteresowania naukowe, motywacja
i predyspozycje kan<ly<lata do podjgcia pracy naukowo-badawczej. Kandydat powinien
wypowiedziei sig w kwestii obszaru tematycznego, kt6ry zamierza pod146 w ramach badai
naukowych. Komisja oceni predyspozycje i umiejgtnosci kandydata do prowadzenia analiz
przyczynowo-skutkowych oraz interpretac.ii zjawisk i proces6w gospodarczych na potrzeby
realizacji rozprawy doklorskiej.
n
Za udokumentowan4 dzialalno56 naukow4 i inne osi4gnigcia kandydata uznawane s4:
- osi4gnigcia naukowe (publikacje naukowe w czasopismach z listy MNiSW' referaty na
konferencjach, wyst4pienia na seminariach, prowadzenie warsztat6w/prelekcj i),

- aktywnoSi w kolach naukor+ych.
- praktyki zagraniczne. stazc naukowe. w1'jaz-dy stypendialne, np. Erasmus*,
- znajomoSi jgzyk6rv obcych (certyfikat),
- studia na drugim kierunku,
- nagrody za dzialalno56 naukow4,
- stypendia naukowe (przyznane przez inne jednostki niZ uczelnia macierzysta)'
5.

Na stacjonarne studia doktoranckie przyjmowani bgd4 kandydaci, kt6rzy

w $yniku postgpo*'ania rckrutacyjnego minimum 60 pkt.
o. Na studia nieshcjonarne przy.imowani bgdE kandydaci,
postgpowania rekrutacyjncgo minimum 31 pkt.

uzyskaj4

kt6tzy uzyskaj4 w wyniku

7.

8.

W przypadku uzyskania przez wigcel niZ jednego kandydata takiej samej liczby punkt6w
przyjgty zostaje kandydat z wyzsz4 Sredniq arytmetyczn4 ocen uzyskanych podczas studi6w
pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich.
Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmniej l0 kandydat6w.

Zal4cznik nr 3
do Uchwaly nr 203?
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Wydzial FilologicznY
Stodiu dokto.unckic w zakresic jqzykoznawstwa i literaturoznawstwa
Forma studi6w: studia stacjonarne
Liczba miejsc: 20
Studia doktoranckie w zakresie jqzykoznarvstwa i literaturoznawstwa
Forma studi6w: studia nicstacjonarne
Rekrutacja zawieszona
I

.

Nab6r na studia doktolanckie odbywa sig na podstawie:
- wyniku rozmo\ry kualifikacyjnej, skupionej wok6l trzech kwestii:
l) tematYki PrzYszlcgo doktoratu,
2) zwtEzancgtt z iim stanu badafl, uwzglgdniajqcego dorobek opiekuna
naukowcgtl.
3) wsp6lczcsnych, najwazniej szych osi4gniei w dziedzinie nauk humanistycznych
w zakresic.igzykoznawstwa lub literaturoznawstwa'

udokumentowancgo dorobku naukowego kandydata (publikacje ^naukowe
konferenc'iach
opublikowane lub przyjqtc do druku, prezentacje wyglaszane na

-

-

naukowYch).

lub studi6w
oceny na dyplornic ukoirczenia jednolitych studi6w magisterskich

pierwszego i drtrgicgo stoPnia.
Z. W sllad Wydzia]owc'l Komisji l{ckrutacyjnej wchodz4:
l) dziekan lub pou'olany prodziekan,
2) kierownik studi6w doktoranckich,
3j nauczycicle akademiccy: literaturoznawca i jgzykoznawca'
4) przedstawicicl doktorantow.

3.

postqpowanla
Maksymalna liczba punktow moZliwych do uzyskania w wyniku
stanowi sumg
rekruiacyjnego wynosi l00 l,iczba punktiw uzyskanych ptzez kandydata
Dunkt6w za:
- rozmowQ kwalilikacyjn4: 0 70 punkt6w'
- udokumentowany dorobek naukowy kandydata: 0

- l5 punkt6w'

-ocengnadyplomiclrkoliczcniajednolitychstudi6wmagisterskichlubSredni4zocenna
15 punkt6w:
dyplomach ukoirczcnia studi6w pierwszego i drugiego stopnia: 0 -

3,0
3,1-3,5

0 Pkt

4Pkt

3,6-4,0 - 8Pkt
4,1 - 4,5 l2 Pkt
od 4,6 l5 Pkt
4. Pracownikowi naukowcn.tu
habilitowanego mozna rv da
doktorantami, zaS og6lna lic
5.

nie mo2e PrzekroczYc 15.

doktora
cej niZ 5
cownika

Warunkiem uruchouricnta ksztalcenia na plerwszym roku studi6w doktoranckich Jest
przyjgcie co najmnici 15 kandydat6w'
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Wydzial Firyki
Studia doktoranckie w zakresic fizyki
Forma studi6w: studia stacjonarnc
Liczba miejsc: 10

l.

Nab6r na studia odbywa sig n'trybie konkursowym na podstawie:
- wyniku rozn'ro\\'y kwalifikacyjnej.
- osiqgnigd naukowych.
- dodatkowych kwalifikacji kandydata,

-

Sredniej ocen

ze

studi<iw drugiego stopnia

z

obszaru nauk Scislych lub

przyrodniczycl.r. lub technioznych,

2.
3.
4.

5.

Rozmowg kwalilrkacyjnE prz.eprowadza komisja kwalifikacyjna indywidualnie
z ku;zdym kandydalcm.
Za osi4gnigcia naukowe kandydata uznaje sig:
- publikacje naukowc opublikowane lub przyjgte do druku,
- udokumentowaue uczestnictwo w projektach o charakterze badawczym,
- udokumentonane. aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
Za dodatkowe kwalifikac.je kandydata uznaje sig:
- kursy zawodowc.
- certyfikatyjgz;-kowe,
- ukoiczone studia na drugim kierunku,
- stypendia naukorvc, nagrody za dzialalno!;e naukow4 lub dydaktyczn4.
Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w wyniku postgpowania
rekrutacyjnego wynosi I 00. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumg
punkt6w za:
- rozmowq kwalilikacyjn4: 0 50 pkt
- osi4gnigcia naukowc: 0 30 pkt
- dodatkowe kr.valifikacjc: 0 l0pkt
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - 10 pkt:
do 3,99
0 pkt
4,00 - 4,25
2pkt
4)6 4 an
5 pkt
4,51 - 4,75
tl pkt
od 4.76
10 pkt
Przyjgcie na pierwszl' rok studi6w doktoranckich nastgpuje w kolejnoSci ustalonej na
podstawie wynik6w uzyskanycl.r w postgpowaniu rekrutacyjnym.
Warunkiem uruchomienia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
przyjgcie co najmnicj drv6ch kandydat6w.

-

6.
7.
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Wydzial Historyczno-Socjologiczny
Studia doktoranckie n' zakresie historii i socjologii
Forma studi6w: studia stacjonarne
Liczba miejsc: l6
Studia doktoranckie w zakrcsic historii i sociologii
Forma studi6w: studia nicstacjonarne
Rekrutacja zawieszona
1

.1. Nab6r na studia doktolanckie odbywa sig na podstawie:

1.2.
1.3.

1.4.

-

wyniku rozmo,Ny kwalifikacyjnej,
dorobku naukorvego kandydata,
Sredniej ocen uzyskanych podczas studi6w.
Rozmowg kwalifikacyjn4 przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z ktizdym
kandydatem.
Rozmowakwalilikacy.jnadotyczy:
- tematyki przysz.lego doktoratu na tle najwaZniejszych osi4gnigi w tej dziedzinie,
- zainteresowari naukowych kandydata i jego dotychczasowych osi4gnigi
zwi4zanych z obszarem planowanych badafl,
- przemySlefr dotycz4cych przyszlych badan i oczekiwanych wynik6w,
- metodyki planowanych badah.
Maksymalna Iiczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postgpowania
rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumg
punkt6w za:
- rozmowg kwalilikacyjn4: 0 70 punkt6w,
- dorobek naukon'y kandydata: 0 - l5 punkt6w,
- Sredni4 ocen ze studi6w: 0 - 15 punkt6w:

do4,00
-4,2s

4,01

-- 0pkt
5pkt

4,s0 - 4,75
od 4.76

4,26-

7,5 pkt
10 pkt
15 pkt
W przypadku studi6w dwustopniovrych Sredni4 l4czn4 ze studi6w wylicza sig wedlug
wzoru: Srednia l4ct.na zc studi6w = 3/5 Sredniej ze studi6w pierwszego stopnia + 2/5
Sredniej ze studi6w dlugicgo stopnia.
Przeliczenie punktow na ocenE koficowq kandydata w postgpowaniu rekrutacyjnym
odbywa sig wedlug nast9pujqcej zasady:
ndst (2)
0 - 30
dst (3)
31 - 40
4l - 50
dst + (3,5)
db (4)
5l - 65
db + (4.5)
66 - 80
bdb (5)
od 8l
Warunkiem uruchomicnia ksztalcenia na pierwszym roku studi6w doktoranckich jest
4,51

1.5.

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1.6.

zakwalifikowanie do przl.jgcia minimum 8 kandydat6w.

Zalqcznlk ft 6
do Uchwaly nr 2037
S€natu Uniwersytetu w Bialymstoku
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Wydzial Prawa
Studia doktoranckie w z-akrcsic nauk prawnych
Forma studiow: studia stacjonarnc
Liczba miejsc: 55
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych
Forma studi6w: studia nicstacjonarne
Liczba miejsc: 40
I

. Nab6r na studia doktorar.rckic odbywa sig na podstawie:
- wyniku rozmow)' kwalilikacyjnej.
- oceny na dyplornic ukoticzenia .iednolitych magisterskich studi6w prawniczych,
studi6w administracyj nych drugicgo stopnia lub studi6w drugiego stopnia na innych
kierunkach w obszarze nauk spolecznych,

-

Sredniej ocen uzyskauych podczas studi6w,

oceny uzyskanc.j z przedmiotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej
kandydat zamierza plzygolowa6 rozprawg doktorsk4,
- dorobku naukowcgo kandydata.
- udzialu w studenckim ruchu naukowym.
2. Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postgpowania
rekrutacyjnego wynosi 100. l-iczba punkt6w uzyskanych przez kandydata stanowi sumg
punkt6w za:
- roznow9 kwali tikacyj ni1: 0 - 70 pkt,
- oceng na dyplomic ukoirczenia studi6w, 6redni4 ocen uzyskanych podczas studi6w
i oceng z przedmiolu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej kandydat
zamierza przygolowai rozprawg doktorskq: 0 - l5 pkt:
ocena na dl,plomic 0 3 pkt,
drednia occn uz-yskanych podczas studi6w - 0 - 9 pkt,
ocena z. przcdnriotu odpowiadaj4cego dziedzinie prawa, w zakresie kt6rej
kandydat zatnicrza przygotowai rozprawg doktorsk4 - 0 - 3 pkt,
- dorobek naukowy kandydata i udzial w studenckim ruchu naukowym: 0 - l5 pkt.
3. Minimalna liczba punk6w r.varunku.j4ca przyjgcie na studia doktoranckie stacjoname
wynosi 75.
4. Pracownikowi naukou'cnru posiadaj4cemu tytul naukowy lub stopieli naukowy doktora
habilitowanego mozna w danym roku akademickim powierzyi opiekg nad nie wigcej niz 5
doktorantami.
2. Ksaalcenie na picr*'szym roku studi6w doktoranckich zostanie uruchomione
w przypadku, kiedy przi,lgtych zostanie co najmniej:
na studia stacjonarnc - l5 os6b,
na studia niestacionarnc 20 os6b.

