WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH
STUDIÓW DOKTORANCKICH „INNOWACYJNA GOSPODARKA OTWARTA”
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU
w roku akademickim 2018/2019
Uchwała nr 68 (2017/2018)
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 22 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego
składu, 21 głosami „tak”, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu, działając na podstawie art. 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 pkt 7 Statutu UEP, ustalił
następujące warunki i tryb rekrutacji na I rok Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Innowacyjna Gospodarka Otwarta” na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu w roku akademickim 2018/2019:
§1
1. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Innowacyjna Gospodarka
Otwarta”, zwane dalej studiami doktoranckimi albo studiami trzeciego stopnia, są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w formie studiów stacjonarnych
jednocześnie na wydziałach:
a) Ekonomii,
b) Gospodarki Międzynarodowej,
c) Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,
d) Towaroznawstwa,
e) Zarządzania.
2. Studia „Innowacyjna Gospodarka Otwarta” trwają trzy lata obejmują sześć semestrów
i będą uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
3. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
4. Na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia odpłatne jest powtarzanie zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce.
5. Senat określa zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umów z doktorantami oraz tryb i warunki zwalniania w całości lub w części z tych opłat, w szczególności
w związku z osiąganiem wybitnych wyników w nauce, uczestniczeniem w międzynarodowych programach stypendialnych, a także z powodu znalezienia się w trudnej sytuacji
materialnej. Wysokość opłat ustala rektor i podaje do publicznej wiadomości do
dnia 31 maja poprzedzającego rok akademicki, którego opłaty dotyczą. Wysokość opłat
za kolejne lata studiów trzeciego stopnia może ulec zmianie, stosownie do kosztów prowadzenia tych studiów na Uczelni. Warunki odbywania studiów, w tym warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem.
5. 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 drugie-

go 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”.
6. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich1. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani także cudzoziemcy posiadający dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 pkt. 2
i ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
7. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą, ubiegający się o przyjęcie na studia
trzeciego stopnia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak absolwenci uczelni polskich.
§2
1. Przyjęcie na studia trzeciego stopnia odbywa się na odpowiedni wydział w wyniku postępowania rekrutacyjnego 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 niniejszą
uchwałą w celu dostosowania limitów przyjęć ustalonych tą uchwałą do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne dla studiów doktoranckich (zwane dalej w skrócie wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi),
powoływane przez dziekanów.
3. Zadaniem wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest:
a) dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego (warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie przez kandydata, w ustalonym terminie, dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4 pkt 2
lit. n),
b) podejmowanie decyzji o niedopuszczeniu kandydata do postępowania rekrutacyjnego, (kandydat zostaje poinformowany listem poleconym na adres podany we wniosku
o przyjęcie.)
c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ustalenie wyników uzyskanych
przez kandydatów,
d) określenie liczby punktów od której następuje przyjęcie kandydatów na danym wydziale,
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
1

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1501)

2

f) przekazywanie kandydatom decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia,
g) prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej,
h) zwrot złożonych dokumentów osobom nieprzyjętym na studia.
4. Terminy rekrutacyjne określa Senat w formie uchwały, publikowanej na stronie internetowej Uczelni nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na studia trzeciego
stopnia.
§3
1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.
2. Rozmowy z kandydatami odbywają się w terminach, wynikających z ogłoszonego przez
komisję rekrutacyjną harmonogramu postępowania rekrutacyjnego. Harmonogram ten
komisja podaje do wiadomości publicznej za pomocą Internetu oraz w formie ogłoszeń,
wywieszanych przed dziekanatem danego wydziału.
3. 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.
4. 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.
§4
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 jednej z wydziałowych
komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie (zwanej dalej wydziałową komisją
rekrutacyjną),
b) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego,
c) ankieta wraz z życiorysem,
d) opis proponowanej problematyki badawczej, w tym wstępny temat pracy doktorskiej,
e) pisemny konspekt pracy doktorskiej, który powinien zawierać: wyraźnie określony
obszar badawczy, cele i przedmiot badań, omówienie stanu badań, metodykę, wskazanie na interdyscyplinarność badań, plan pracy, wykaz źródeł i literatury,
f) wykaz własnych dotychczasowych osiągnięć naukowo – dydaktycznych oraz zaangażowania w pracę koła naukowego lub działalność popularyzującą naukę itp. wraz z ich
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g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

potwierdzeniem w postaci np. kopii artykułów, materiałów dydaktycznych, opinii
osób trzecich (samodzielnych pracowników nauki, zwierzchników, promotorów itd.)
o prowadzonej działalności,
opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawioną przez promotora
pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika nauki,
kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego,
część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w toku postępowania rekrutacyjnego,
dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom lub
indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),
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,
oświadczenie kierownika katedry na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, potwierdzające możliwość realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 15 godzin dydaktycznych rocznie,
kandydaci z zagranicy są dodatkowo zobowiązani do przedstawienia poświadczenia
znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców,
w wypadku kandydatów na Wydział Towaroznawstwa, po zakwalifikowaniu kandydata na studia – wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, jeżeli podczas realizacji programu studiów doktorant 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 jest publikowany na stronie internetowej wydziału. W tym celu kandydaci na studia doktoranckie, którzy podczas odbywania studiów mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia, po otrzymaniu decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na pierwszy rok studiów doktoranckich są zobowiązani zgłosić się,
w terminie określonym przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej,
w dziekanacie danego wydziału po odbiór skierowania na badania lekarskie.
Do skierowania załączona jest informacja o miejscu i terminie złożenia orzeczenia
lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy,
kserokopia dowodu osobistego.

3. Skierowanie na badanie lekarskie, o którym mowa w pkt 2 lit. n), podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
4. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia stwierdzającego brak
przeciwwskazań do podjęcia studiów, bądź stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich (dotyczy kandydatów rekrutujących się na wydziale towaroznawstwa), wydziałowa komisja rekrutacyjna
uchyla wcześniejszą decyzję i wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na pierwszy rok
danych studiów doktoranckich.
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5. Kryteria oceny w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) Ocena pisemnego konspektu przyszłej pracy doktorskiej – od 0 do 40 pkt.,
b) Publikacje naukowe, wystąpienia z referatami na konferencjach – nie więcej niż 20 pkt.,

według następujących zasad:









publikacja w czasopiśmie z listy A, B i C (zgodnie z klasyfikacją MNiSW) – według
punktacji z listy,
publikacja w języku polskim w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW – 1 pkt.,
publikacja w języku angielskim w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW – 2 pkt.,
uczestnictwo w konferencji krajowej z wygłoszonym referatem lub zaprezentowanym posterem – 1 pkt.,
uczestnictwo w konferencji międzynarodowej z wygłoszonym referatem lub zaprezentowanym posterem – 2 pkt.,
poświadczony udział w organizacji konferencji naukowej – 1 pkt.,

Konferencję uznaje się jako międzynarodową, jeżeli:

konferencja odbywała się poza terytorium RP lub

konferencja odbywała się na terytorium RP jeżeli co najmniej 1/3
czynnych uczestników (czyli prezentujących referaty lub postery) reprezentuje
zagraniczne ośrodki naukowe lub badawcze.
Podstawą określenia międzynarodowego charakteru konferencji jest program
konferencji.
W przypadku publikacji wspólnych (współautorstwo) liczbę punktów za publikację
dzieli się przez liczbę autorów, zakładając, że udział autorów w powstaniu publikacji
jest równy. Kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym przypisywana jest liczba
punktów będąca wynikiem tego działania.
c) Inne prace o charakterze naukowo – badawczym (np. potwierdzone zaangażowanie
w pracę koła naukowego lub działalność popularyzującą naukę) – maksymalnie do 10
pkt.,
d) Pozytywna opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez

promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika nauki – od 0 do
5 pkt.,
e) Znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami – maksymalnie do 10 pkt.,




Certyfikat wymieniony w rozporządzeniu MNiSW z 18 .01.2018 poz. 261 – 10
pkt.,
Inne certyfikaty – 2 pkt.,

f) Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie do 15 pkt.,
w tym:
 Motywacja do pracy naukowej – od 0 do 5 pkt.,
 Prezentacja koncepcji rozprawy – od 0 do 10 pkt.,
§5
Kandydat nie może być przyjęty na studia doktoranckie, jeżeli:
 przedstawiony przez kandydata pisemny konspekt przyszłej rozprawy doktorskiej nie
zostanie oceniony na co najmniej 25 punktów,
5

 kandydat nie przedstawi pozytywnej opinii o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych.
1.

§6
Z postępowania kwalifikacyjnego sporządzane są protokoły (indywidualne i zbiorcze). 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 wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna informuje dziekana o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
3. Listę przyjętych na studia doktoranckie stacjonarne, z uwzględnieniem zobowiązań kierowników katedr do przydziału zajęć dziekan przedkłada rektorowi.
4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista nazwisk osób przyjętych
i nieprzyjętych na studia jest podawana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń przed dziekanatem danego wydziału.
§6
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. 2016, poz. 1842 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.
§7
1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do rektora
UEP. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
2. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
3. Decyzja rektora jest ostateczna.
4. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi skarga do sądu administracyjnego.
§8
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 jest udostępniana w siedzibie Uczelni.
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Załącznik do Uchwały Senatu UEP nr 68 (2017/2018) z dnia 20 kwietnia 2018 roku:

Limity przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim
2018/2019.
1.
2.
3.
4.
5.

Na Wydziale Ekonomii: limit 5
Na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej: limit 4
Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: limit 4
Na Wydziale Towaroznawstwa: limit 4
Na Wydziale Zarządzania: limit 5

Razem na UEP: – limit 22

Komisję skrutacyjną stanowili: dr Marcin Gołembski i mgr Włodzimierz Lewoniewski.

Przewodniczył obradom Senatu:
REKTOR

(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)
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