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UCHWAŁA NR 75/2009 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 19 listopada 2009 r. 
 

w sprawie 
 
 

warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  
trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2010/2011 

 
Działając na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 w związku z art. 196 i art. 169 ust. 2 i ust. 7-9 ustawy dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala się , co następuje: 

 
 

§ 1 
 
1. Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny. 
2. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwanym 

również w dalszej części uchwały Uczelnią, prowadzone są na Wydziałach: 
1) Nauk Ekonomicznych, 
2) Zarządzania, Informatyki i Finansów 
3) Gospodarki Regionalnej i Turystyki. 

3. Studia niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) mogą być również prowadzone w języku 
angielskim na Wydziałach: 

1) Nauk Ekonomicznych, 
2) Zarządzania, Informatyki i Finansów, 
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4. Kandydatów na studia realizowane w języku angielskim, obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne o 
którym mowa w  § 2. W tym przypadku postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w języku 
angielskim. 

3) Gospodarki Regionalnej i Turystyki. 
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§ 2 
 
1. Przyjęcie na  studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)  odbywać się będzie 

na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 
 
 
2. Podstawą zakwalifikowania jest uzyskana liczba punktów w zakresie: 

1) Oceny kandydata na podstawie: ankiety, autoreferatu, dodatkowych 
dokumentów świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy 
naukowej, 

 
0 – 25 p. 

2) Wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zainteresowań kandydata, 
motywów i predyspozycji do pracy naukowej oraz znajomości 
problemów ekonomicznych, 

 
0 – 25 p. 

3) Opinii Kierownika Katedry, w której kandydat będzie przygotowywał 
pracę doktorską. Dotyczy to studiów stacjonarnych 

0 – 50 p. 

 
3. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 100, a na studiach 

niestacjonarnych  50. 
4. Limit punktów będący warunkiem przyjęcia ustala Komisja. 
 

§ 3 
 

1. Za postępowanie związane z przyjęciem na studia kandydaci wnoszą jednorazową bezzwrotną opłatę 
rekrutacyjną, zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem odpłatności, wprowadzonym 
odrębną uchwałą Senatu, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o którym mowa w §2, kandydat na studia 
doktoranckie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:  
1) podanie (ankieta) o przyjęcie na studia doktoranckie, 
2) ,odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra lub tytułu równorzędnego, 
3) zaświadczenie dokumentujące średnią arytemetyczną ocen uzyskaną podczas studiów, 
4) kwestionariusz osobowy, 
5) 2 fotografie o wymiarach 45 x 65 mm, 
6) ewentualny wykaz publikacji, 
7) dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, 
8) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust.1. 

3. Terminy składania dokumentów o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne określi Rektor 
w organizacji rekrutacji. 

ul.
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§ 4 
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1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów 
Doktoranckich.  

2. Od decyzji komisji, o której mowa w ust.1, służy odwołanie – w  terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji – do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich.  

3. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust.2, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i 
trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych niniejszą uchwałą. 

 
 
 
4. Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku 

komisji, o której mowa odpowiednio w ust.1 lub ust.2. 
 
 

§ 5 
 

Zasady i tryb przyjmowania na studia trzeciego stopnia publikowane są na stronie internetowej Uczelni, 
oraz w formie ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Uczelni. 
 
 

§ 6 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą oraz przez obowiązujące przepisy prawa, 
ostateczną decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich. 

2. Nadzór nad realizacją postanowień Uchwały sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki 
 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
 
 
 
 
 


