
 
Uchwała nr 45/2008/2009 

Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
z dnia  28 maja  2009 roku 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stac jonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich) na rok akademicki 2010/2011 

 
§1 

Na studia doktoranckie moŜe być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny. Kandydaci, którzy 
uzyskali dyplom ukończenia studiów magisterskich za granicą, składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język 
polski, potwierdzone przez upowaŜnione osoby lub instytucje. Kandydaci ci składają równieŜ dokument potwierdzających 
nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego. 
 

§2 
Kandydaci na I rok studiów doktoranckich przyjmowani są w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat. 
 

§3 
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, 

którego elementami są: analiza dokumentów kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem są 
zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej. 

2. Kandydat na studia doktoranckie moŜe przedłoŜyć konspekt projektu badawczego zawierający: temat, cel badań, hipotezy 
badawcze, ramowy plan badań, metody badawcze i wykaz literatury. 

 
§4 

 Kandydat na studia doktoranckie składa w Sekretariacie Studium Doktoranckiego następujące dokumenty: 
a. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora, 
b. Ŝyciorys, 
c. list aplikacyjny, 
d. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do 

czasu dostarczenia odpisu),  
e. kwestionariusz osobowy,  
f. 3 fotografie o wymiarze 37mm x 52mm,  

Ponadto kandydat na studia doktoranckie moŜe przedstawić wykaz publikacji, innych osiągnięć naukowo-badawczych 
lub twórczych prac zawodowych, dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje istotne z punktu widzenia 
planowanej pracy doktorskiej oraz opinię przyszłego opiekuna naukowego.  

 
 

§5 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna w składzie: kierownik Studium 
Doktoranckiego (przewodniczący) oraz co najmniej jeden przedstawiciel Rady Wydziału Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, 
Zarządzania oraz Informatyki i Komunikacji będący nauczycielami akademickimi, posiadający co najmniej stopień doktora 
habilitowanego. W pracy Komisji Rekrutacyjnej mogą ponadto uczestniczyć inne osoby zgłoszone przez Komisję. 
 

§6 
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej naleŜy w szczególności: 

a. ustalenie terminów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, 
b. analiza dokumentów 
c. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego 
d. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie 
e. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 
 

§7 
1. Od decyzji komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. Podstawą odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia 
doktoranckie określonych uchwałą Senatu. 

2. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja 
Rektora jest ostateczna.  

  
 

 
 


