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UCHWAŁA NR R.0000.38.2020
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie

określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 i art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz
Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 24/2019 z dnia 15 kwietnia
2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
uchwala się, co następuje:
§1
1.
2.

3.
4.

5.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy
doktorskiej.
Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest w dziedzinie:
1) nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości,
2) nauk rolniczych: w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz
indywidualnego planu badawczego.
O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zwanej dalej
Szkołą) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub
osoby, o których mowa w art. w art. 186 ust. 2 Ustawy.
Limit przyjęć do Szkoły na dany rok akademicki ustala Rektor po zasięgnięciu opinii Dziekana
Szkoły.
§2

Rekrutacja do Szkoły prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej
powołaną przez Rektora, zwaną dalej Komisją. Powołanie Komisji następuje minimum 14 dni
przed rozpoczęciem rekrutacji.
b) Członek Komisji ma obowiązek zachować bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów
do Szkoły.
c) Członek Komisji informuje pozostałych jej członków o wszelkich okolicznościach, które mogą
wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do Szkoły. Komisja może
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postanowić o wyłączeniu członka Komisji z procedury oceny danego kandydata, jeżeli udział
tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości.
Członek Komisji podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata w szczególności, jeżeli:
planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata;
był promotorem pracy dyplomowej kandydata;
jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;
kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego
stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem Komisji we wspólnym pożyciu;
kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem Komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli;
brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat do szkoły doktorskiej lub
kandydat na jego promotora byli obwinieni;
zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do zachowania
bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata.
Członek Komisji wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas
jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad Komisji.
Wyłączenie członka Komisji od oceny danego kandydata odnotowuje się w protokole
z posiedzenia komisji.
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez przewodniczącego
i członków Komisji, którzy brali udział w posiedzeniu.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
zawiadomienie zamieszcza się również na stronie Szkoły co najmniej na siedem dni przed
wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych;
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
przyjmowanie kandydatów do Szkoły w formie wpisania na listę doktorantów;
podejmowanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły, w tym formułowanie
jej uzasadnienia;
rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz opiniowanie skarg składanych
przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
sporządzenie:
a) protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
b) listy rankingowej osób mogących być zakwalifikowanych do wpisania na listę
doktorantów;
c) listy osób przyjętych do Szkoły po uwzględnieniu limitu określonego przez Rektora.
Dziekan Szkoły określa harmonogram rekrutacji, który ogłaszany jest na 30 dni przed jej
rozpoczęciem na stronie UEW i stronie Szkoły Doktorskiej UEW.
§3

1.
2.

Rekrutacja do Szkoły prowadzona jest w drodze konkursu na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego. Warunki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
Podstawę zakwalifikowania kandydata stanowi liczba punktów uzyskana w wyniku:
1) przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi
ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty
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według wzoru: P = (6 W – 18) x 5/3; dotyczy skali ocen 2-5, gdzie najwyższą oceną jest 5,00
a najniższą 2,00.
W przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom za granicą, komisja rekrutacyjna przelicza
punkty, transformując inną skalę do skali 2-5 według następujących zasad:
 w przypadku rosnącej skali ocen, ocenę średnią z innej skali transformuje się do skali
2-5 według następującej zależności:
3(x  a)
W=

gdzie:



4.

+2

b – maksymalna ocena w innej skali,
a – minimalna ocena w innej skali,
x – przeliczana ocena średnia z innej skali,
W – odpowiednik oceny x w skali ocen 2-5.

w przypadku malejącej skali ocen (tzn. minimalna ocena jest najlepsza), ocenę średnią
z innej skali transformuje się do skali 2-5 według następującej zależności:

gdzie:

3.

ba
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ba

b – maksymalna ocena w innej skali,
a – minimalna ocena w innej skali (tutaj najlepszą),
x – przeliczana ocena średnia z innej skali (tutaj najgorszą),
W – odpowiednik oceny x w skali ocen 2-5.

2) uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej
ocenianej w skali od 0 do 20 (nagrody za wyróżniającą się pracę magisterską, udział
w konferencjach, udział w projektach badawczych, międzynarodowych stażach naukowych
itp.);
3) rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 20 punktów, w której od kandydata
oczekuje się znajomości wybranej dyscypliny nauki, wskazania motywów podjęcia pracy
naukowej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań naukowych;
4) oceny wstępnego projektu indywidualnego programu badawczego ocenianego w skali od 0 do
20 punktów;
5) oceny publikacyjnego dorobku naukowego w skali od 0 do 20 punktów, gdzie 20 punktów
oznacza spełnienie warunków publikacyjnych dla otwarcia postępowania doktorskiego
zgodnie z przepisami Ustawy.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 100
punktów.
Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia do Szkoły ustala Komisja, ale liczba ta nie może
być niższa od 60.
§4

SENAT
W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 3, kandydat
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
1) podanie (ankieta) o przyjęcie do Szkoły,
2) kwestionariusz osobowy,
3) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
4) dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości
językowej co najmniej B2, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów (w tym
suplement).
5) 1 fotografia formatu legitymacyjnego,
6) wykaz publikacji i dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym
wystąpienia konferencyjne,
7) dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np.
zaświadczenia o odbytych stażach naukowych,
8) wstępny projekt indywidualnego programu badawczego, w którym zawarty został
w szczególności: problem badawczy, cele badań, hipotezy badawcze/pytania badawcze,
metody badawcze, ramowy harmonogram badań, przegląd literatury przedmiotu badań,
możliwości komercjalizacji badań,
9) opinię i zgodę kandydata na promotora.
2. Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich za granicą, składa:
1) oryginał dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu
równorzędnego, opatrzony legalizacją lub apostille.
2) suplement do dyplomu,
3) tłumaczenie przysięgłe dyplomu oraz suplementu na język polski,
4) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole
w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na
dyplomie lub w suplemencie. Jeżeli nie ma takiej informacji, komisja rekrutacyjna może
zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony
przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego kształcenia, wydane przez
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
5) dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu
z postępowania nostryfikacyjnego, jeśli jest wymagane.
1.

§5
1.
2.

3.

4.

Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
Informację o wpisaniu na listę doktorantów Szkoły oraz decyzję o odmowie przyjęcia do Szkoły
doręcza się kandydatowi na zasadach ogólnych. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę
osób wpisanych na listę doktorantów na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UEW oraz
przekazuje ją Rektorowi.
Decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do Szkoły podpisuje przewodniczący komisji
rekrutacyjnej lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący komisji rekrutacyjnej. Komisja
rekrutacyjna uzgadnia uzasadnienie takiej decyzji w protokole z posiedzenia komisji.
Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
§6
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W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły i spełniających warunki
określone w § 3 ust. 4 jest większa niż limit miejsc ustalony przez Rektora, do Szkoły zostaną
przyjęte osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskały największą liczbę punktów, aż
do wyczerpania limitu miejsc na studia.
§7
Sposób przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Szkoły uwzględnia potrzeby kandydatów
będących osobami z niepełnosprawnościami.
§8
Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej publikowane są na stronie internetowej Szkoły
Doktorskiej UEW oraz stronie UEW.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

