1. WZORY DOKUMENTÓW DO POWOŁANIA PROMOTORA POMOCNICZEGO:
ZAŁĄCZNIK 1A
Wzór wniosku o powołanie promotora pomocniczego
Białystok, dnia …………… r.
………………………………………
imię i nazwisko

………………………………………
………………………………………
adres korespondencyjny

………………………………………
telefon kontaktowy

………………………………………
e-mail

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
……………………………………………………………

Proszę o powołanie dr ………………….…………………………………………………….………….
na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mojej rozprawy doktorskiej
p.t… ……………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………….

…………………………………………………
podpis osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego

ZAŁĄCZNIK 1B
Wzór uzasadnienia powołania promotora pomocniczego

Białystok, dnia ………………… r.
………………………………………
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

………………………………………
Jednostka naukowa

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
……………………………………………………………

Przychylam się do wniosku mgr ….……….………………………………………………….………….
o powołanie dr …………………………………………………………………….na promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim.
Uzasadnienie
…..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………
podpis osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego

ZAŁĄCZNIK 1C
Wzór zakresu zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu

Białystok, dnia ………………… r.
………………………………………
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

………………………………………
Jednostka naukowa

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu

Powierzam dr ……………………………………………………………………. promotorowi pomocniczemu
w przewodzie doktorskim mgr …………………………………….…………….………….
następujące zadania:
1. …..…………………………………………………………………………………………………….……
2. …..…………………………………………………………………………………………………….……
3. …..……………………………………………………………………………………………………….…
4. …..………………………………………………………………………………………………………….
5. …..……………………………………………………………………………………………….…………
6. …..………………………………………………………………………………………………………….
7. …..………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
podpis osoby wyrażającej zgodę na promotora pomocniczego

…………………………………………………
podpis opiekuna naukowego / promotora

ZAŁĄCZNIK 1D
Wzór zgody kandydata na promotora pomocniczego

Białystok, dnia ………………… r.
………………………………………
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko

………………………………………
Jednostka naukowa

Zgoda kandydata na promotora pomocniczego

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
mgr …………………………………….…………….………….
Akceptuję tytuł rozprawy doktorskiej…………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie pełnię funkcji promotora pomocniczego w żadnym przewodzie doktorskim*.
Oświadczam, że pełnię funkcję promotora pomocniczego w ……………. ( podać liczbę) przewodach doktorskich*.

…………………………………
podpis kandydata na promotora pomocniczego

*Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 1E
Zaświadczenie o pełnieniu funkcji promotora pomocniczego

Białystok, …………..……r.

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan/Pani ……………………………………………………………………
pełnił/a funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
Pana/i ………………….………………………………………………………………………..
Temat rozprawy : ……………………………………………………………………………….
………………….………………………………………………………………………………..

Recenzenci w przewodzie doktorskim:
………………….………………………………………………………………………………..
………………….………………………………………………………………………………..

Czas pełnienia funkcji promotora pomocniczego:
od …………………............. (decyzja Rady Wydziału o powołaniu promotora pomocniczego)
do …………………………. (decyzja Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora)

Określenie nadanego stopnia doktora
a) dziedzina: nauki ekonomiczne
b) dyscyplina: ekonomia

………………………………………
podpis promotora

………………………………………
podpis Dziekana WEiZ

2. WZORY DOKUMENTÓW DO POWOŁANIA DRUGIEGO PROMOTORA:

ZAŁĄCZNIK 2A
Wniosek o powołanie drugiego promotora
……………………………………………………..
miejscowość, data

………………………………
Pieczęć jednostki

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
……………………………………………………………

Uprzejmie informuję, że rozprawa doktorska mgr ……………………………………………...
pt. …………………………………………....…………………………………………………………..
……...…………………………………………………... ma charakter interdyscyplinarny w zakresie
następujących dyscyplin:
1. ………………………………………………………..……………
2. ………………………………………………………...……………
Pan/Pani prof. dr. hab. ……………………………………………………….. sprawuje opiekę
merytoryczną na w/w rozprawą w zakresie1: ………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Wnoszę o powołanie na drugiego promotora:
………………………………………………………………
zatrudnionego/zatrudnionej* w ……………………………………………………………..

………………………………..……
podpis osoby ubiegającej się o powołanie drugiego promotora

* niepotrzebne skreślić

1

Wpisać zakres badań określając tym samym wkład drugiego promotora w realizację rozprawy

ZAŁĄCZNIK 2B
Opinia Kierownika jednostki o kandydacie na drugiego promotora

………………………………
Pieczęć jednostki

Opinia Kierownika Jednostki, w której zatrudniony jest kandydat na drugiego promotora

Zapoznałem/zapoznałam się z zakresem opieki merytorycznej nad badaniami naukowymi podejmowanymi
przez ……………………………………………..……………………….…………
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata na drugiego promotora)

w ramach rozprawy doktorskiej mgr ………………………………………………….………………………….
wykonywanej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pełnienie funkcji drugiego promotora przez
…………………………………………………………………..……..
(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko)

……………….….., dnia ………………. r.

…………………………………
Pieczęć i podpis kierownika jednostki

* niepotrzebne skreślić

3. WZORY DOKUMENTÓW DO POWOŁANIA KOPROMOTORA:

ZAŁĄCZNIK 3A PL
Wniosek o powołanie kopromotora

……………………………………………………..
miejscowość, data

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku
……………………………………………………………

Uprzejmie informuję, że rozprawa doktorska mgr ……………………………………………...
pt. ………………………………………………………………………………………………………..
……...……………………………………………………………... powstaje w ramach współpracy
międzynarodowej z …………………………………………………………………………………..….
(nazwa jednostki zagranicznej)

Pan/Pani ……………………………………………………….. z w/w jednostki sprawuje opiekę
(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko)

merytoryczną nad rozprawą w zakresie2: ………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Wnoszę o powołanie na kopromotora:
………………………………………………………………
zatrudnionego/zatrudnionej* w ……………………………………………………………..

…………………………………
podpis osoby ubiegającej się o powołanie kopromotora

* niepotrzebne skreślić

2

Wpisać zakres badań określając tym samym wkład kopromotora w realizację rozprawy

ZAŁĄCZNIK 3A EN
Request for the appointment co-promoter
……………………………………………………..
(place/date of issue DD-MM-YYYY)

Dean of the Faculty of Economics and Management
University of Bialystok
……………………………………………………………

I would like to inform that a PhD dissertation of
……………………………………………..., holding a Master's degree in Economics, entitled:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
is created within an international cooperation with
...................................................................................................................................................................
(the name of a foreign entity)

Mr./Ms. ………………………………………………………..... from above-mentioned foreign entity
(academic title/degree, full name)

is a substantial supervisor of PhD dissertation in the scope of3:
………………………………...…………………………….…………………………………………..
………………………………...…………………………….…………………………………………..
I move for the appointment of co-promoter: ………………………….………………………………..
(academic title/degree, full name)

employed at..………………………………………………………………..

…………………………………
Signature of PhD Candidate

3

Describe the scope of the research as a co-promotor contribution to the process of dissertation creation.

ZAŁĄCZNIK 3B PL
Opinia Kierownika jednostki o kandydacie na kopromotora

………………………………
Pieczęć jednostki

Opinia Kierownika Jednostki, w której zatrudniony jest kandydat na kopromotora

Zapoznałem/zapoznałam się z zakresem opieki merytorycznej nad badaniami naukowymi podejmowanymi
przez ……………………………………………..……………………….…………
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata na kopromotora)

w ramach rozprawy doktorskiej mgr ………………………………………………….………………………….
wykonywanej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na pełnienie funkcji kopromotora przez
…………………………………………………………………..……..
(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko)

……………….….., dnia ………………. r.

…………………………………
Pieczęć i podpis kierownika jednostki

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 3B EN
Opinion of the Head of the Unit in which the candidate for the co-promoter is employed

………………………………
Institutional stamp

Opinion of the Head of the Unit in which the candidate for the co-promoter is employed

I became acquainted with the range of substantial supervision of the research undertaken
by …………………………………………………………………………..……………………….…………
(academic title/degree, full name of a candidate for co-promoter)

regarding to PhD dissertation of ………………………………………………….………………………….
conducted at the Faculty of Economics and Management, University of Bialystok.

I agree/I do not agree* performing the function of the co-promoter by
…………………………………………………………………..……..
(academic title/degree, full name)

………….……….….., ……………….
(place / date of issue DD-MM-YYYY)

…………………………………………
the stamp and signature of the Head of unit

* select correct statement

