
 

UCHWAŁA NR 428/XXIV/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 23 maja 2019 roku 

 

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

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 291 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1669, z późn. zm.) oraz § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej” w brzmieniu 

określonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej: 

1) Pełnomocnik ds. szkoły doktorskiej pełni swoją funkcję do czasu powołania Dyrektora 

w rozumieniu Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 404/XXIV/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 

18 kwietnia 2019 roku; 

2) członkowie Zespołu ds. Szkoły Doktorskiej wskazani w załączniku do uchwały, pełnią swoje 

funkcje do czasu powołania Kierowników Dyscyplin w rozumieniu Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Białostockiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

404/XXIV/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 18 kwietnia 2019 roku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik do uchwały Senatu Politechniki Białostockiej Nr 428/XXIV/XV/2019 z dnia 23 maja 2019 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI  

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

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

akademicki 2019/2020 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 przez Rektora na okres jednego roku, niezależnie dla każdej 

dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej.  

3. W skład Komisji w danej dyscyplinie wchodzą właściwi członkowie powołanego przez 

Rektora Zespołu ds. Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, co najmniej dwóch 

pracowników Uczelni reprezentujących daną dyscyplinę, zgłoszonych przez Dziekana 

Wydziału, w ramach którego funkcjonuje dyscyplina, posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego (z grupy pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych) oraz przedstawiciel samorządu doktorantów (w charakterze obserwatora). Do 

prac Komisji mogą być zaproszeni przez Kierowników Dyscyplin eksperci (z głosem 

doradczym). 

4. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły sprawuje Pełnomocnik ds. szkoły 

doktorskiej powołany przez Rektora. 

 

§ 2 

TRYB REKRUTACJI  

1. Rekrutacja do szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez 

Pełnomocnika ds. szkoły doktorskiej najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku. 

2. Osoba, uprawniona do promowania doktorów, zgłasza do właściwej Rady Wydziału tematy i 

zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinach prowadzonych przez Szkołę. 

3. Rada Wydziału przekazuje pozytywnie zaopiniowane tematy i zakresy rozpraw doktorskich 

do Pełnomocnika ds. szkoły doktorskiej. Tematy 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. poz. 1668, z późn. 

zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły są zobowiązani w terminie przewidzianym w 

harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły; 

2) kwestionariusz osobowy wraz z 2 zdjęciami (załącznik nr 1); 

3) kartę informacyjną (załącznik nr 2); 

4) odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Dyplom kandydata z 

kraju, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności stopni i tytułów podlega 

nostryfikacji; 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole; 

6) certyfikat z nowożytnego języka obcego na poziomie przynajmniej B2 (w przypadku 

cudzoziemców). 

6. Spośród zgłoszonych tematów, o których mowa w ust. 3, kandydat wybiera jeden temat z 

zakresu dyscypliny, w której planuje realizować swoją pracę doktorską. 

7. Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinien przed rekrutacją odbyć co 

najmniej miesięczny staż na wydziale Politechniki Białostockiej, realizującej kształcenie 

w dyscyplinie, w której kandydat planuje swoją rozprawę doktorską. Odbycie stażu nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do Szkoły. 

8. Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, są składane do 

właściwej Komisji. 

 

§ 3 

LISTA RANKINGOWA 

1. Rady Wydziałów proponują Pełnomocnikowi ds. szkoły doktorskiej limity miejsc w danej 

dyscyplinie. 

2. Limity miejsc w Szkole w poszczególnych dyscyplinach ustala Rektor na wniosek 

Pełnomocnika ds. szkoły doktorskiej. 

3. 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 obranego tematu planowanej rozprawy 

doktorskiej. 

4. 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. 

5. W przypadku tematu, do którego zgłosił się więcej niż jeden kandydat, na listę rankingową 

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

6. 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, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, z zastrzeżeniem ust. 5.  

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, z zastrzeżeniem ust. 5. Decyzja Komisji rozpatrującej 

odwołanie kandydata jest ostateczna.  

5. Przyjęcie i odmowa przyjęcia cudzoziemca do Szkoły następuje w drodze decyzji 

administracyjnej Rektora. Od decyzji administracyjnej przysługuje wniosek do Rektora 

o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły są jawne. 



Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej 

 

Politechnika Białostocka 

 

Kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły doktorskiej 

A. Dane identyfikacyjne i adres 

Imię/imiona:     

 _____________________________________________________________________________  

Nazwisko: 

  

Data urodzenia:  ______________________ 

Obywatelstwo:    

 ___________________________________________________________________________  

Aktualny adres korespondencyjny   

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Telefon*: 

  

E-mail*: 

  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Politechnikę Białostocką moich 

danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail, na potrzeby kontaktu w 

związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej. 

 

    ______________________ 

               data i podpis kandydata 

 

B. Wykształcenie 

Posiadany stopień/tytuł zawodowy lub naukowy: 

 ___________________________________________________________________________  

Specjalność: 

 ___________________________________________________________________________  

Nazwa ukończonej szkoły wyższej: 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  



 
 

Data uzyskania dyplomu:

 ___________________________________________________________________________  

 

C. Wykształcenie uzupełniające, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia 

Proszę podać nazwę kursu/szkolenia, nazwę organizatora oraz termin odbycia 

studiów/kursu/szkolenia, podać ewentualnie uzyskane w ten sposób dodatkowe uprawnienia. 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

D. Osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym 

Czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych, lista publikacji (może być załączona 

do kwestionariusza), inne osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

______________________   ______________________ 

         Miejsce i data    Podpis kandydata 

 

  



 
 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 

Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły doktorskiej 

Politechniki Białostockiej - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e)  oraz w celach kontaktowych w związku z 
rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 
zakresie, 

g) wycofania udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed wycofaniem. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania  
do Uczelni. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w 
postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia 
udziału w postępowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

 

 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


 

Załącznik nr 2 do zasad  rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej 

 

Politechnika Białostocka 

 

 

Karta informacyjna kandydata do Szkoły Doktorskiej 

 
A. Dane identyfikacyjne i adres 

 

Imię/imiona:        ______________________________________________________________  

Nazwisko:  _______________________________________________________________  

Data urodzenia:  __________________ 

Obywatelstwo: ________________________ 

Adres do korespondencji:   ______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

B. Informacje dotyczące szkoły doktorskiej 

Planowana tematyka rozprawy doktorskiej:    ________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Dyscyplina naukowa     ___________________________________________________  

 

C. Oświadczenie kandydata 

 

Oświadczam, że znane są mi postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych: 

1. Regulamin szkoły doktorskiej PB. 

2. Program kształcenia w szkole doktorskiej PB.  

3. Warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej PB. 

 

 

         ______________________                       ______________________ 
                                    Miejscowość i data                                     Podpis kandydata 

 


