Uchwała rekrutacyjna – studia doktoranckie – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB

Studia doktoranckie w zakresie: historii i socjologii
Studia niestacjonarne, czesne – 4 500 zł
Limit przyjęć: max 30 osób (18 historia; 12 socjologia)
Termin rekrutacji: 31.08-25.09.2010 r.
§1
Rekrutację kandydatów na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna w składzie:
1. Dziekan Wydziału
2. Dyrektor Instytutu Historii
3. Dyrektor Instytutu Socjologii
4. Kierownik studiów doktoranckich
5. Sekretarz

§2
Nabór na studia doktoranckie odbywa się na podstawie:
- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
- oceny na dyplomie ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych,
- średniej ocen uzyskanych podczas studiów,
- dorobku naukowego kandydata,

§3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:
- podanie ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza
przygotować rozprawę doktorską,
- Ŝyciorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych oraz danymi o
ewentualnym dotychczasowym dorobku naukowym, udziale w konferencjach, staŜach,
studenckim ruchu naukowym, otrzymywanych stypendiach itp.,
- kwestionariusz osobowy z zaznaczeniem formy studiów,
- odpis dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów,
odpis dyplomu kaŜdego z nich,
- zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat
studiów magisterskich oraz podczas całego okresu studiów,

- 3 zdjęcia,
- oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego o gotowości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
W przypadku braku dokumentacji kierownik studiów wzywa kandydata do uzupełnienia
dokumentacji w ciągu 7 dni pod rygorem odrzucenia podania.
§4
1. Lista kandydatów ostatecznie przyjętych na studia doktoranckie uzaleŜniona jest od zasady,
według której kaŜdy samodzielny pracownik naukowy moŜe w danym roku akademickim
przyjąć pod opiekę najwyŜej nad trzema doktorantami, zaś ogólna liczba doktorantów
pozostających pod opieka danego pracownika nie moŜe przekroczyć 6 osób.

2. Studia doktoranckie zostaną uruchomione w przypadku, gdy przyjętych zostanie co
najmniej 15 osób.

3. W zaleŜności od przebiegu rekrutacji Rada Wydziału upowaŜnia Dziekana do zwiększenia
limitu przyjęć.

