Uchwała nr 85 (2018/2019)
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Działając na podstawie art. 200 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 113c ust. 2 – 4
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Senat w głosowaniu jawnym,
w obecności 26 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 25 głosami „tak”,
przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, określił zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020
a) do 9 sierpnia 2019 roku – termin złożenia przez kandydata kompletu dokumentów
rekrutacyjnych oraz rejestracji w systemie elektronicznym;
b) od 26 do 30 sierpnia 2019 roku – rozmowy z kandydatami;
c) do 6 września 2019 roku – ogłoszenie wyników rekrutacji.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisję skrutacyjną stanowili: dr inż. Marta Biegańska i Stanisław Garstecki.

Przewodniczył obradom Senatu

REKTOR

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

Załącznik do Uchwały
Senatu UEP nr 85 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
§1
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu (zwanej dalej „Szkołą Doktorską”) odbywa się w drodze konkursu.
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
Wyniki postępowania komisja przedstawia rektorowi. Uczelnia zapewnia osobom
niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie przyjmowania do Szkoły
Doktorskiej.
2. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.
3. Od decyzji rektora o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się do rektora w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
4. Z rekrutacji każdego kandydata komisja rekrutacyjna sporządza protokół.
5. Wyniki konkursu są jawne. Lista nazwisk osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły
Doktorskiej jest podawana przez rektora do wiadomości poprzez wywieszenie na stronie
internetowej UEP w zakładce Szkoła Doktorska. O wynikach rekrutacji kandydaci
zawiadamiani są w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

§2
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej adresowany do Dyrektora Szkoły
Doktorskiej,
2) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych,
4) opis proponowanej problematyki badawczej zawierający: wstępną koncepcję
rozprawy doktorskiej; obszar badawczy; cele i przedmiot badań; metodykę i plan
pracy; wykaz źródeł i literatury,

5) wykaz własnych dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, opinii osób
trzecich (samodzielnych pracowników nauki, zwierzchników, promotorów prac
dyplomowych itd.) o prowadzonej działalności,
6) list motywacyjny (max. 450 wyrazów) ze wskazaniem 2-3 potencjalnych promotorów
rozprawy doktorskiej,
7) opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora
pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego zatrudnionego w szkole
wyższej albo w instytucji naukowej lub badawczej,
8) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie
biegłości językowej co najmniej B2.
9) suplement do dyplomu lub indeks – do wglądu w trakcie rekrutacji,
10) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom lub
indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),
11) kolorową fotografię cyfrową o wymiarach 20 x 25 mm zgodną z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w rozdzielczości 300.dpi, w
formacie jpg (bez kompresji) lub tif,
12) 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 świadectwa ukończenia
rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców
13) w przypadku kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk
o jakości, po wpisaniu kandydata na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej –
wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole
Doktorskiej, jeżeli podczas realizacji programu kształcenia doktorant narażony będzie
na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Wykaz katedr, uczestniczących w realizacji programu kształcenia w Szkole
Doktorskiej, w których doktoranci narażeni są na działanie takich czynników jest
publikowany na stronie internetowej Uczelni. W tym celu kandydaci do Szkoły
Doktorskiej, którzy podczas odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej mogą być
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia, po otrzymaniu informacji z komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na pierwszy rok
kształcenia, są zobowiązani zgłosić się, w terminie określonym przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, w biurze Szkoły Doktorskiej po odbiór
skierowania na badania lekarskie. Do skierowania załączona jest informacja o miejscu
i terminie złożenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy,
14) kserokopię dowodu osobistego.
2. Dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do
złożenia aplikacji w systemie elektronicznym.

3. Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.
4. Kryteria oceny i liczba przyznawanych punktów w ramach tych kryteriów są następujące:
1) ocena pisemnej wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej – kandydat może otrzymać
od 0 do 25 pkt.,
2) publikacje naukowe, wystąpienia z referatami na konferencjach – kandydat może
otrzymać nie więcej niż 20 pkt., według następujących zasad:
a) publikacja w czasopiśmie z listy A, B i C (zgodnie z klasyfikacją MNiSW) – liczba
punktów według punktacji z listy,
b) publikacja w języku polskim w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW – 1 pkt.,
c) publikacja w języku angielskim w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW – 2 pkt.,
d) uczestnictwo w konferencji krajowej z wygłoszonym referatem lub
zaprezentowanym posterem – kandydat otrzymuje 1 pkt.,
e) uczestnictwo w konferencji międzynarodowej z wygłoszonym referatem lub
zaprezentowanym posterem – kandydat otrzymuje 2 pkt.,
f) poświadczony udział w organizacji konferencji naukowej – kandydat otrzymuje 1
pkt.,
przy czym 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;
3) inne prace o charakterze naukowym lub badawczym (np. potwierdzone
zaangażowanie w pracę koła naukowego lub działalność popularyzującą naukę) –
kandydat może otrzymać od 0 do 10 pkt.,
4) dwie pozytywne opinie o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawione
przez promotora pracy dyplomowej lub innego pracownika nauki – kandydat może
otrzymać od 0 do 10 pkt.,
5) znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami – kandydat otrzymuje
następującą liczbę punktów:
a) za certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości
językowej B2 – kandydat nie otrzymuje punktów, gdyż posiadanie certyfikatu jest
bezwzględnym wymogiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej,
b) za każdy certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego innego
niż język angielski na poziomie biegłości językowej B2 – po 5 pkt.,
c) za certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości
językowej wyższej niż B2 – 10 pkt.,
Łączna liczba punktów uzyskanych z tytułów wskazanych pod lit. b) i c) nie może
przekroczyć 10 pkt. Za certyfikaty potwierdzające znajomość nowożytnego języka
obcego uważać się będzie certyfikaty wymienione w „Wykazie certyfikatów

potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego” stanowiącym załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018
r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w
przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261).
6) rozmowa z kandydatem – kandydat może otrzymać od 0 do 25 pkt., w tym:
 za zaprezentowaną motywację do pracy naukowej – od 0 do 10 pkt.,
 za prezentację wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej – od 0 do 15 pkt.
5. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać w toku rekrutacji wynosi 100.
6. O dacie rozmowy kandydat zostaje poinformowany mailem i listem poleconym na adres
podany we wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach
rozmowa z kandydatem może się odbyć za pomocą środków komunikacji na odległość.
7. W trakcie rozmowy z kandydatem w języku polskim i angielskim kandydat przedstawia i
uzasadnia motywy ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, 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.
8. Kandydat nie może być przyjęty do Szkoły Doktorskiej, jeżeli:
1) przedstawiona przez kandydata pisemna wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej
nie zostanie oceniona na co najmniej 10 pkt., albo
2) kandydat nie przedstawi opinii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7)
3) predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych, albo
4) nie przedstawi certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na
poziomie biegłości językowej co najmniej B2, albo
5) kandydat nie uzyska minimum 60 pkt. w toku rekrutacji.

