
UCHWAŁA NR 541/XXXII/XV/2020 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

➢ w sprawie uchwalenia „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej” 

na rok akademicki 2020/2021 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 200 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 

oraz § 32 ust. 1 pkt 17 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej” na rok 

akademicki 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Senatu Politechniki Białostockiej Nr 541/XXXII/XV/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO  

SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, zwanej dalej „Szkołą”, na rok 

akademicki 2020/2021 zostanie przeprowadzona zgodnie z następującymi zasadami: 

 

§ 1  

ZASADY OGÓLNE 

1. Rekrutacja odbywa się w drodze otwartego konkursu.  

2. Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej 

„Komisjami”, powoływane na wniosek Kierowników Dyscyplin przez Rektora na okres 

jednego roku, niezależnie dla każdej dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie 

w Szkole.  

3. W skład Komisji w danej dyscyplinie wchodzą: Kierownik Dyscypliny; co najmniej dwóch 

pracowników Uczelni reprezentujących daną dyscyplinę, posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego (z grupy pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych); przedstawiciel samorządu doktorantów (w charakterze obserwatora). 

Do prac mogą być zaproszeni eksperci z dyscyplin (z głosem doradczym). 

4. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły sprawuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

powołany przez Rektora. 

§ 2 

TRYB REKRUTACJI  

1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora 

Szkoły Doktorskiej najpóźniej do dnia 31 maja 2020 roku. 

2. Osoba, uprawniona do promowania doktorów, zgłasza do właściwej Rady Dyscypliny 

tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinach prowadzonych przez Szkołę. 

3. Kierownik Dyscypliny przekazuje pozytywnie zaopiniowane przez Radę Dyscypliny 

tematyki i zakresy rozpraw doktorskich Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. Tematyki 

i zakresy rozpraw doktorskich podawane są do wiadomości na stronie internetowej Uczelni. 

4. O przyjęcie do Szkoły może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 



z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły są 

zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć dokumenty 

wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej. 

5. Spośród zgłoszonych tematyk, o których mowa w ust. 3, kandydat wybiera jedną propozycję 

z zakresu dyscypliny, w której planuje realizować swoją pracę doktorską. 

6. Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, są składane 

do właściwej Komisji. 

§ 3 

LISTA RANKINGOWA 

1. Limity miejsc w Szkole w poszczególnych dyscyplinach na dany rok akademicki ustala     

Rektor na wniosek Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny. 

2. Komisja podczas postępowania rekrutacyjnego ocenia kandydatów w czterech kategoriach, 

z których każda punktowana jest w skali od 0 pkt. do 5 pkt.: 

1) rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca wiedzę kandydata z zakresu danej dyscypliny 

oraz jego potencjał naukowy; 

2) ocena z dyplomu ukończenia studiów, która jest przeliczana na punkty zgodnie 

z następującą zasadą: celujący – 5 pkt., bardzo dobry – 4 pkt, dobry plus – 3,5 pkt, dobry – 3 

pkt, dostateczny plus oraz dostateczny – 0 pkt. W przypadku, gdy kandydat ubiegający się o 

przyjęcie do Szkoły jest osobą, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy i która nie posiada 

dyplomu ukończenia studiów, w miejsce liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny 

na dyplomie ukończenia studiów przyjmuje się 5 punktów; 

3) osiągnięcia badawcze (publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów 

badawczych, patenty) i inne; 

4) prezentacja projektu badawczego, dotyczącego obranej tematyki planowanej rozprawy 

doktorskiej. 

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia do Szkoły jest uzyskanie przez kandydata minimum 3,0 

punktów (P) obliczonych zgodnie ze wzorem: 

P = 0,35 x rozmowa kwalifikacyjna + 0,2 x ocena z dyplomu  + 

+ 0,2 x osiągnięcia + 0,25 x prezentacja. 

4. W przypadku tematyki, do której zgłosił się więcej niż jeden kandydat, na listę rankingową 

wpisywany jest tylko ten spośród nich, który uzyskał najwięcej punktów.  

5. Na podstawie otrzymanej punktacji powstaje lista rankingowa kandydatów, która jest 

sporządzana niezależnie dla każdej dyscypliny naukowej.  

§ 4 



WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1. Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia kandydatów do Szkoły podejmuje właściwa Komisja. 

2. Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.  

3. Odmowa przyjęcia do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

4. Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie w formie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Decyzja Komisji rozpatrującej odwołanie kandydata 

jest ostateczna.  

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły są jawne. 


