
Uchwala nr 2035
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyQcznych dla rad podstawowych iednostek organizacyjnych
(lniwersytetu okrefllajqcych zasady tworzenia plaruiw i programdw

studitiw do ktoranckich

Na podstawie art. 68 ust.l, pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

tryzszym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z po2n. zm.), Rozporzqdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ksztalcenia na studiach

doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r', poz. 256),

Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia l3 kwietnia2016r. w sprawie

studi6w doktoranckich oraz stypendi6w doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558) oraz

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 26 wrzeinia20l6 r. w sprawie

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa Wzszego po uzyskaniu kwalifikacji pelnej na poziomie

4 - poziomy 6 - 8 (Dz. tJ. z 2016 r., poz. 1594), Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala

wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, okreSlaj4ce zasady

tworzenia plan6w i program6w studi6w doktoranckich:

wymaganio ogtilne
$i

1. Studia doktoranckie mog4 byi prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne

posiadaj4ce uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co

najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w zakresie dyscyplin

odpowiadaj4cych tym uprawnieniom.
2. Studia doktoranckie mog4 byi studiami Srodowiskowymi, prowadzonymi przez wlasciwe

jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczeg6lnych
jednostek oraz spos6b finansowania studi6w doktoranckich okreslaj4 umo\4y zawarte

migdzy tymi jednostkami.
3. Ksztalcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:

1) realizacji programu studi6w, obejmuj4cego zajgcia obowi4zkowe, zajqcia fakultatywne

i praktyki zawodowe,
2) prowadzenia samodzielnych badan naukowych, w tym takZe

organizacyjnq uczelni lub jednostk4 naukowE,

3) wsp6lpracy naukowej w ramach zespol6w badawczych,

migdzynarodowych,
4) przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjqcia do druku:

a) pubtikacji naukowej w formie ksi4zki Iub

b) co najmniej.iednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiSmie naukowym

wymienionym w wykazie czasopism naukowych oglaszanym przez ministra

wlaSciwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 4+

ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz.U.22016 r., poz. 2045, 1933 i 2260) lub w recenzowanych materialach

poza jednostk4

w tym takae



A

5.

7.

z miqdzynarodowej konferencji naukowej,
5) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opiek4:

a) promotora albo
b) promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego;

6) przygotowania do egzamin6w doktorskich,
7) uczestniczenia w Zyciu Srodowiska naukowego w kraju i za granic4.
Studia doktoranckie mog4 by6 prowadzone w formie studi6w stacjonarnych i
niestacjonarnych.
Realizacja programu studi6w doktoranckich prowadzi do osi4gnigcia efekt6w ksztalcenia
uwzglgdniajqcych o96lne charakterystyki efekt6w uczenia sig dla kwalifikacji na poziomie
8 Polskiej Ramy Kwalifikacji okreSlone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
oraz Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego w sprateie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyzszego po uzyskaniu kwalifikacji pelnej na poziomie 4 - poziomy
6 8. Zakladme efekty ksztalcenia uchwala rada wydzialu. Wz6r opisu efekt6w ksztalcenia
okre{la Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaly.
Studia doktoranckie realizowane sq zgodnie z planami i programami studi6w budowanym
w oparciu o zakladane efekty ksztalcenia, z uwzglgdnieniem specyfiki danych studi6w
doktoranckich.
Plan i program studi6w doktoranckich prowadzonych przez wydzial uchwala rada
wydzialu, po zasiggnigciu opinii wydzialowego organu samorz4du doktorant6w.

8. Rada wydzialu podejmuje uchwaly, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4, nie p62niej niZ na 3
miesiqce przed rozpoczgciem roku akademickiego, z zastrzezeniem $ 2 ust. 3. W terminie
14 dni od daty podjgcia uchwal wraz z planem i programem studi6w doktoranckich s4
przekazywane do wiadomoSci prorektora wlaSciwego do spraw ksztalcenia.

9. Kierownik studi6w doktoranckich oglasza plan i program studi6w doktoranckich na stronie
intemetowej wydzialu na 3 miesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickiego.

tworzenie studiriw doktoranckich
$2

1. Studia doktoranckie tworzone s4 przez rektora na wniosek rady podstawowej jednostki
organizacyjnej, o kt6rej mowa w $ I ust. 1, zawieraj4cy:
1) uchwalg rady wydzialu w sprawie utworzenia studi6w doktoranckich,
2) okreSlenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, nazwg studi6w

doktoranckich.
3) okeSlenie zakladanych efekt6w ksztalcenia,
4) program studi6w doktoranckich, odrgbny dla kazdej z tworzonych form studi6w,
5) oke5lenie formy studi6w doktoranckich,
6) okeSlenie czasu trwania studi6w doktoranckich,
7) proponowane warunki i tryb rekrutacj i na studia doktoranckie,
8) proponowanq wysokoSi optat za niestacjonarne studia doktoranckie, je3li

3.

przewidywane jest utworzenie studi6w odplatnych.
W przypadku, gdy studia doktoranckie bgdq prowadzone w wigcej niz jednym obszarze
wiedzy, dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej we wniosku o utworzenie tych studi6w
wskazuje sig wszystkie te obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny.
Wniosek wraz z dokumentacj4, o kt6rej mowa w ust. 1, powinien by(, zloZony co najmnie-
na 8 miesipcy przed planowanym rozpoczgciem ksztaicenia na studiach doktoranckich.
Po zaakceotowaniu wniosku rektor wvdaie akt o utworzeniu studi6w doktoranckich.

o.

A



l.
2.

3.

4.

pro g ram st ud idw do ktoranc kic h

9r
Program studi6w doktoranckich tworzy sig dla kazdej z form prowadzonych studi6w'
Wigcej niz polowa programu stacjonamych studi6w doktoranckich uymaga obecnodci

uczestnik6w tych studi6w w prowadz4cej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana
w formie zajQe dydaktycznych i pracy naukowej wymagaj4cych bezpoSredniego udzialu
nauczycieli akademickich lub opiekun6w naukowych i doktorant6w.
Zmiany program6w studi6w nie mog4 by6 wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia.
Program studi6w doktoranckich obejmuje:
l) zajEcia obowi4zkowe,
2) zajgcia fakultatywne,
3) praktyki zawodowe.
Program studi6w doktoranckich okreSla w szczeg6lnoSci:
I ) nazwg jednostki prowadz4cej studia doktoranckie,
2) obszar wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, nazwE studi6w doktoranckich,
3) formg studi6w (stacjonarne/niestacjonarne),
4) czas trwania studi6w (liczbg lat/semestr6w),
5) zaloZenia og6lne (og6lna koncepcja ksztalcenia, og6lna liczba godzin, og6lna liczba

punkt6w ECTS),
6) moduly/przedmioty ksztalcenia, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wraz z liczb4

przewidzianych dla nich godzin zajEf zorganizowanych, z przypisaniem do ka:Zdego

moduh-r./przedmiotu liczby punkt6w ECTS, odniesieniem do zakladanych efekt6w
ksztaicenia oraz sposobami ich weryfikacji,

7) zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych wraz z ptzyporz4dkowanq im
liczb4 punkt6w ECTS,

8) warunki ukofczenia studi6w doktoranckich.
Wz6r programu studi6w okreSla Zal7cznlk nr 2 do niniejszej Uchwaly.

plan studitiw dokloranckich - wymagania szcx,egdlowe

$4
Plan studi6w doktoranckich okreSla w szcze96lnoSci:
l) nazwg jednostki prowadz4cej studia doktoranckie,
2) obszar wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, nazwg studi6w doktoranckich,

3) formg studi6w (stacjonarne/niestacjonarne),
4) wykaz przedmiot6w (w poszczeg6lnych modulach, jeSli przedmioty s4

im przyporz4dkowane) z podzialem na lata./semestry studi6w, wraz z okeSleniem
obowiqzujqcej formy prowadze nia zajg{ ich wymiaru oraz liczby pkt ECTS przypisanej

kaZdemu przedmiotowi,
5) kod USOS przedmiotu,
6) formg zaliczenia przedmiotu (zaliczenie, zaliczenie na oceng, egzamin).

Wz6r planu studi6w doktoranckich okreSla Zal4cznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.

punkty ECTS

$s
Punkty ECTS s4 to ptzyporzEdkowane poszczeg6lnym modulom/przedmiotom punkty

zaliczeniowe, wyrt2ajEce Sredni naklad pracy doktoranta zwi4zany z uzyskaniem

zalozonych dla tych zajgi i modul6w efekt6w ksztalc enia, przy czym jeden pkt ECTS

odpowiada 25 - 30 godzinom pracy doktoranta.

5.

o.

1.

l.



3.

4.

Punkty ECTS przyporzAdkowuje siq poszczeg6lnym przedmiotom, a nie formom zajgi
dydaktycznych slu24cym ich realizacj i.
Liczba godzin pracy doktoranta obejmuje udziai w r6znych formach zorganizowanych
przez r;lczelnig zalgc z udzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas
poSwigcony na samodzieln4 pracg dokloranta, d. przygotowanie sig do zajgi, wykonanie
zadari, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4 (np. vrykonanie projekt6w),
przygotowanie sig do kolokwi6w i egzamin6w. Liczba godzin pracy doktoranta powinna
byi szacowana z uwzglgdnieniem moZliwoSci osi4gnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia
przez przeciEtnego doktoranta realizuj4cego przedmiot.
Punkty ECTS przyznale s\9 za zaliczenie kazdego modulu,/przedmiotu przewidzianego
w planie studi6w.
Doktorant uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi,
jezeli spelni wszystkie okreSlone w programie studi6w wymagania oraz osi4gnie zalozone
dla tego modulu./przedmiotu efekty ksztalcenia, pny czym liczba uzyskanych punkt6w
ECTS nie zaleLy od uzyskanej przez doktoranta oceny.
tr-4czny wymiar zajgi obowi4zkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objgtych
programem studi6w doktoranckich, umoZliwia doktorantowi uzyskanie nie mniej ni2 30
i nie wigcej niz 45 punkt6w ECTS.

zajgcia fakultatywne
$6

Wymiar zajgi fakultatywnych wynosi co najmniej l5 godzin.
Zajgciami fakultatywnymi rozwijaj4cymi umiejgtnoSci zawodowe s4 zajgcia, kt6re
przygotowuj4 doktoranta do prowadzenia dzialalnoSci badawczej lub badawczo -

rozwojowej.
Zajgciami fakultatywnymi rozwijajqcymi umiejgtnoSci dydaktyczne sq zajgcia, kt6re
przygotowuj4 doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Zajgcia fakultatywne sq realizowane w wymiarze umozliwiaj4cym uzyskanie co najmniej
5 pkt ECTS w ka2dej z grup zajgt, o kt6rych mowa w ust. 2 i 3.

praktyki gwodowe

$7
Program ksztalcenia okre5la w szczeg6lnoSci cele i zasady odbywania praktyk zawodowych
w formie prowadzenia zajqt dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Praktyki zawodowe powinny byi wlaSciwie zharmonizowane z pozostalymi elementam.
procesu ksztalcenia.
Wymiar praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj96 dydaktycznych w uczelni lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu nie moZe by6 mniejszy niz l0 orM nie wigkszy ni2 90
godzin rocznie.

sylabusy przedmioltiw

$8
Program studi6w doktoranckich stanowi podstawg do opracowania sylabus6w przez
prowadz4cych poszcze96lne przedmioty.
Sylabus przedmiotu powinien zawierat, w szczeg6lnoSci:
I ) nazwg przedmiotu,
2) kod USOS przedmiotu,
3) nazwg studi6w ijednostki prowadz4cej studia,

L
2.

5.

o.

J.

2.

l.

l.

A



jgzyk przedmiotu,
rok studi6w/semestr, na kt6rym dany przedmiot jest oferowany (e6li przedmiot jest
przypisany do roku lub semestru),

6) liczbg godzin zajgt dydaktycznych oraz formg/formy zajgi,
7) liczbg punkt6w ECTS przypisan4 przedmiotowi wraz z bilansem nakladu pracy

doktoranta.
8) imig i nazwisko osoby prowadz4cej przedmiot,
9) zakladane efekty ksaalcenia oraz sposoby ich weryfikacji,
I 0) treSci merytoryczne przedmiotu,
I l) literaturg podstawow4 niezbgdn4 do zaliczenia przedmiotu,
l2) metody dydaktyczne oraz formE zaliczenia przedmiotu.

3. Wz6r sylabusa przedmiotu na studiach doktoranckich zatwierdza rada wydzialu. Analiza
i ocena zgodnoSci sylabus6w przedmiot6w z programem studi6w doktoranckich oraz
zaloZonymi efektami ksaalcenia naleZy do zadah uydzialowych zespol6w ds. zapewniania
jakoSci ksztalcenia.

prxepisy prTejiciowe i kortcowe

$e
1. Ksztalcenie na studiach doktoranckich rozpoczgtych przed dniem 1 pa2dziemika 2017 r.

kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakofczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.

2. Rady wydziai6w w terminie do 30 czerwca 2017 r. maj4 obowiqzek dostosowanra
istniejqcych plan6w i program6w studi6w doktoranckich do wymog6w okeSlonych
w niniejszych wytycznych dla cykli ksztalcenia rozpoczynaj4cych sig od I pu2dziemika
2017 r.

l.
{j10

Traci moc Uchwala nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych .jednostek organizacyjnych Uniu)ersytetu
olveilajqcych zasady fworzenia plan1w i program6w studi1w doktoranckich
z p 62niej szy mi zm i anami.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.

Senatu Uni tu wiBiahtmstoku

Dr hab. Robe 'lbbrowski, prof, UwB

4)
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Zal4cznik * 2
do Uchwaly nr 2035
Senatu UwB
z dnia 29 marca 2017 r.

Program studi6w doktoranckich

I. INFORMACJE OGOLNE

l. Nazwa jednostki prowadzqcej studia:. . . ....... ..

2. Nazwa studi6w doktoranckich:..................

3. Forma studi6w:.... .. ... ... .. . ..

4. Czas trwania studi6w:

II, ZALOZENIA OGOLNE

III. MODULY KSZTAI.CENIA/ PRZEDMIOTY

IV. PRAKTYKI ZAWODOWE (zasady i formy odbywania praktyk zawodowych)

Nazwa modulu/
przedmiotu

Odniesienie do
zakladanych efekt6w

ksztalcenia

Sposoby weryfikacji
zakladanych efekt6w ksztalcenia

Godziny ECTS

I

2.

3.

V. WARUNKI UKONCZENIA STUDIoW DOKTORANCKICH

(piec4tka i pdpis Dziekana)
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