WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU
w roku akademickim 2016/2017
Uchwała nr 79 (2015/2016)
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 22 kwietnia 2016 roku
Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 29 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 29 głosami „tak”, działając na podstawie art. 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012
roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 pkt 7 Statutu UEP, ustalił następujące warunki i
tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
w roku akademickim 2016/2017:
§1
1. Studia doktoranckie, zwane dalej studiami trzeciego stopnia, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na wydziałach:
a) Ekonomii,
b) Gospodarki Międzynarodowej,
c) Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
d) Towaroznawstwa,
e) Zarządzania.
2. Studia trzeciego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu trwają od czterech
do ośmiu semestrów i mogą być uruchomione zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim. Zasadą na UEP są jednak studia doktoranckie trwające osiem semestrów.
3. Niestacjonarne studia trzeciego stopnia są odpłatne. Na stacjonarnych studiach trzeciego
stopnia odpłatne jest powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.
Wysokość opłat ustala rektor i podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 maja poprzedzającego rok akademicki, którego opłaty dotyczą, a szczegółowe zasady pobierania tych
opłat określa Senat. Wysokość opłat za kolejne lata studiów może ulec zmianie, stosownie
do kosztów prowadzenia tych studiów na Uczelni. Warunki odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem.
4. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają kwalifikacje drugiego stopnia (absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy
legitymują się dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równorzędnych) lub absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studenci
po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający tytułu
zawodowego magistra, którzy są równocześnie beneficjentami programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”.
5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą, ubiegający się o przyjęcie na studia
trzeciego stopnia, podlegają takiej samej procedurze kwalifikacyjnej, jak absolwenci
uczelni polskich.
§2
1. Przyjęcie na studia trzeciego stopnia odbywa się na odpowiedni wydział w wyniku postępowania kwalifikacyjnego w ramach limitu przyjęć na pierwszy rok tych studiów, określonego przez Senat w załączniku do niniejszej uchwały. Senat upoważnia Rektora do podejmowania decyzji w sprawie ewentualnych zmian limitów przyjęć określonych niniej-
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szą uchwałą w celu dostosowania limitów przyjęć ustalonych tą uchwałą do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.
Rozmowy odbywają się w terminach, wynikających z ogłoszonego przez komisję rekrutacyjną harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego. Harmonogram komisja podaje do
wiadomości publicznej za pomocą Internetu oraz w formie ogłoszeń, wywieszanych przed
dziekanatem.
O dacie rozmowy kandydat zostaje poinformowany listem poleconym na adres podany we
wniosku o przyjęcie. Usprawiedliwiona nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie może być podstawą do wyznaczenia nowego terminu,
jednak nie później niż na ostatnim z zaplanowanych posiedzeń komisji, przewidzianych
harmonogramem.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia i uzasadnia motywy ubiegania
się o przyjęcie na studia doktoranckie, a w szczególności: zainteresowania dyscypliną naukową, osiągnięcia naukowe i/lub zawodowe (w tym udokumentowane, ukończone kursy
lub studia podyplomowe), problematykę badawczą, kontakty nawiązane z samodzielnymi
pracownikami naukowo-dydaktycznymi, udokumentowaną znajomość języków obcych.
Przedmiotem rozmowy mogą być także inne zagadnienia, związane z przedmiotem studiów doktoranckich.

§3
1. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.
2. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia wymagane są
następujące dokumenty przygotowane w formie papierowej:
a) wniosek o przyjęcie na studia trzeciego stopnia skierowany do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej,
b) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
c) ankieta wraz z życiorysem,
d) część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w okresie postępowania kwalifikacyjnego,
e) kserokopia dowodu osobistego,
f) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),
g) dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych, oraz kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20 x 25 mm,
w formacie 300.dpi.jpg (bez kompresji) lub tif,
h) w wypadku kandydatów na studia stacjonarne – oświadczenie kierownika katedry, potwierdzające możliwość realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć w wymiarze 60 godzin dydaktycznych rocznie,
i) w wypadku kandydatów na Wydział Towaroznawstwa, po zakwalifikowaniu kandydata na studia – zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, jeżeli podczas realizacji programu studiów narażony będzie na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Wykaz katedr, uczestniczących w realizacji programu studiów doktoranckich, w których doktoranci narażeni
są na działanie takich czynników, znajduje się na stronie internetowej Wydziału. Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje kandydatowi, po zakwalifikowaniu go na studia doktoranckie, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który równocześnie określa termin złożenia przez kandydata (do akt wydziałowej
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komisji rekrutacyjnej) wymaganego orzeczenia lekarskiego. Po odbiór skierowania na
badania lekarskie kandydat jest obowiązany zgłosić się w dziekanacie Wydziału, w
terminie określonym przez przewodniczącego wymienionej wyżej komisji.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne na studia
doktoranckie, powoływane przez dziekanów.
Zadaniem wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie jest:
a) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego (warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie przez kandydata, w ustalonym terminie,
wymienionych w pkt 1 dokumentów, z zastrzeżeniem postanowień zawartych pkt
1i),
b) podejmowanie decyzji o niedopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ustalenie wyników uzyskanych
przez kandydatów,
d) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
e) przekazywanie kandydatom decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia,
f) prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej,
g) zwrot złożonych dokumentów osobom nieprzyjętym na studia.
Terminy rekrutacyjne określa Senat w formie uchwały, publikowanej na stronie internetowej Uczelni nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na dane studia trzeciego stopnia.
§4
Z postępowania kwalifikacyjnego sporządzane są protokoły (indywidualne i zbiorcze),
odrębnie dla kandydatów na studia stacjonarne i studia niestacjonarne. W części decyzyjnej protokoły zbiorcze zawierają listę kandydatów z podziałem na grupę przyjętych i
grupę nieprzyjętych na studia. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego, sekretarza i członków komisji wydziałowej. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.
Komisja informuje dziekana o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
Osobom niezakwalifikowanym na studia stacjonarne, z powodu ograniczonej liczby
miejsc, dziekan może zaproponować podjęcie studiów niestacjonarnych.
Listę przyjętych na studia stacjonarne, z uwzględnieniem zobowiązań kierowników katedr do przydziału zajęć oraz listę przyjętych na studia niestacjonarne, dziekan przedkłada rektorowi.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista nazwisk osób przyjętych
i nieprzyjętych na studia jest podawana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń przed dziekanatem.
Kandydat przyjęty na studia niestacjonarne uzyskuje status pełnoprawnego uczestnika
studiów doktoranckich, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy semestr (do dnia
podanego w zawiadomieniu o przyjęciu na studia) i złożenia ślubowania.

§5
Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art.187a ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 2012, poz. 572 z późn.zm.) nieposiadający tytułu zawodowego magistra mogą podjąć studia trzeciego stopnia na wybranym kierunku studiów, jeżeli kandydat posiada status absolwenta lub studenta wymaganego kierunku.
Posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” jest podstawą przyznania
maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia
przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji.
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§6
1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie służy kandydatowi odwołanie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, do rektora za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
2. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.
3. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi skarga do sądu administracyjnego.
§7
1. Uchwała obowiązuje od dnia podania do publicznej wiadomości.
2. Uchwała w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia jest podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej UEP nie później niż do dnia 30
kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy oraz udostępniana w siedzibie Uczelni.

Załącznik:
Limity przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim
2016/2017.
1. Na Wydziale Ekonomii:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 14
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 80
2. Na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 6
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 40
3. Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 6
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 25
4. Na Wydziale Towaroznawstwa:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 5
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 20
5. Na Wydziale Zarządzania:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 12
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 100
Razem na UEP:
a) stacjonarne studia doktoranckie – limit 43
b) niestacjonarne studia doktoranckie – limit 265
c) ogółem na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie – limit 308.
Komisję skrutacyjną stanowiły: dr Renata Nestorowicz i Agnieszka Kubacka.

Przewodniczył obradom Senatu:
REKTOR

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)
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