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UCHWAŁA  NR  R.0000.29.2017 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

 

warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018 

 

 

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 5  i art. 196 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572  z późniejszymi zmianami), oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) mogą ubiegać się 

osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub osoby będące być beneficjentem 

programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

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

dalszej części uchwały Uczelnią, prowadzone są na Wydziałach: 

1) Nauk Ekonomicznych, 

2) Zarządzania, Informatyki i Finansów, 

3) Inżynieryjno-Ekonomicznym, 

4) Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. 

3. Studia niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) mogą być prowadzone w języku polskim i 

angielskim. 

4. Limit przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na dany rok akademicki ustala 

Rektor po zasięgnięciu opinii dziekanów. 

W odniesieniu do kandydatów na studia realizowane w języku angielskim postępowanie kwalifikacyjne 

prowadzone jest w języku angielskim. 

 

§ 2 

 

1. Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzona jest 

przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich, zwaną dalej Komisją. 
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2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzona jest w 

drodze konkursu na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Warunki postępowania 

rekrutacyjnego są jawne. 

3. Podstawę zakwalifikowania kandydata na studia stanowi liczba punktów uzyskana w wyniku: 

a) przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (6 

W – 18) x 5/3; 

b) uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (za 

wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje, udział w projektach 

badawczych, staże naukowe itp. kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów); 

c) rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 15 punktów. Od kandydata oczekuje się 

znajomości wybranej dyscypliny nauki, wskazania motywów podjęcia pracy naukowej oraz 

zaprezentowania własnych zainteresowań naukowych. 

4. Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50. 

5. Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego 

stopnia (doktoranckie) ustala Komisja. 

 

§ 3 

 

1. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w §2, kandydat na studia 

doktoranckie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

a) podanie (ankieta) o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie), 

b) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, 

c) zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów – dotyczy 

studiów stacjonarnych, 

d) kwestionariusz osobowy, 

e) 1 fotografia o wymiarach 45 x 65 mm oraz 2 fotografie legitymacyjne, 

f) ewentualny wykaz publikacji, 

g) dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, 

h) autoreferat, 

i) informację o miejscu zatrudnienia, 

2. Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia 

(doktoranckie) określa Dziekan Wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich. 

 

§ 4 

 

1. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

2. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia 

doktoranckie, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§ 5 

 

Nadzór nad realizacją postanowień Uchwały sprawuje Prorektor ds. Nauki. 
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§ 6 

 

Sposób przeprowadzania egzaminów wymaganych w postępowaniu konkursowym podczas rekrutacji na 

studia doktoranckie uwzględnia szczególne potrzeby doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi. 
Szczegółowe zasady postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia określa 

Uchwała Nr 0000-60/11 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 3 listopada 2011 roku. 

 

§ 7 

 

Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) 

publikowane są na stronie internetowej Uczelni oraz w formie ogłoszeń. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

. 

 
 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


