
Uchwała nr 89/V/2018 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

z dnia 21 maja 2018 r.  

 

w sprawie uzupełnienia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów doktoranckich nauk prawnych w roku akademickim 2018/2019 – 

zasady rekrutacji w ramach programu doktorat wdrożeniowy 

 

 

§ 1 

Do Uchwały nr 3/I/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 22 

stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych w roku akademickim 2018/2019 

dodaje się  przepis § 11a w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

§ 11a otrzymuje brzmienie: 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie w ramach 

programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 26 ust. 3f i 3g 

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 87) mogą zostać przyjęci na te studia w razie spełnienia wymagań określonych 

przez obowiązujące przepisy prawa oraz uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana na podstawie przedłożonych przez 

kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata 

specjalności, o której mowa w § 5 ust. 2 lub § 8 ust.2, w oparciu o trzy wylosowane 

przez kandydata pytania z pośród 100 pytań przewidzianych dla danej specjalności. 

Przepisy § 5 ust.1 pkt b2, § 5 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 2b stosuje się odpowiednio. 

3. Kandydaci przyjęci na studia doktoranckie w trybie § 11a ust. 1 i 2 nie zmniejszają 

limitów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Doktorat wdrożeniowy to tryb stacjonarnych studiów doktoranckich którego celem jest 

tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a 

środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich 

oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we 

współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Program 

doktoratów wdrożeniowych realizowany jest w ramach konkursów ogłaszanych raz w roku 

przez ministra właściwego do spraw nauki. Podstawa prawna art. 26 ust. 3g ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania 

środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania 

stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873 

oraz z 2018 r. poz. 569). 

Celem zmiany jest stworzenie możliwości prowadzenia rekrutacji na tego typu studia 

doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Propozycja ta jest uzgodniona 

w ramach kolegium dziekańskiego oraz uzyskała akceptację władz rektorskich. 

Zmian powinna być uchwalona na najbliższej RW i przekazana do uchwalenia przez Senat 

jako uzupełnienia zasad rekrutacyjnych. 

 

 prof. dr hab. Karol Kiczka 

D Z I E K A N 


