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1. Informacje ogólne
W roku

akademickim 2017lŻ018 na pierwszy rok studiów doktoranckich stacjonarnych
prowadzonych na wydziale Ekonomii i zarządzania uwB prryjęto l l osób.

Łącmie liczba doktorantów na wszystkich rocznikach wyniosła na dzień 15.10.ż017
r. 42 osoby,
dodatkowo 8 osób bYło w trakcie skreślania z listy uczestników studiów doktoranckich
po niezaliczeniu
roku akademickiego 20l 612017 .

W trakcię roku akademickiego ż0l7l2}t8 z listy uczestników studiów doktoranckich
skreślono8 osób
P rzy czy nami skeśleń byĘ

-

Ponadto

:

niewYPełnięnie obowiązków wynikających z planu i programu studiów doktoranckich;
pisemna rezygnacjaze studiów.

Po zakończeniu roku akademickiego 20l7lż0l8 skreślonoz list studiów l0

doktorantów

w związku z niewYPełnieniem obowiązków wynikających z planu i programu
sfudiów doktoranckich
oraz nie uryskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. nie uzyskaniem stopnia naukowego
doktora.

2 osobY

wnioskowĄ

o wPis warunkowy na rok trzęci ztlrtułu niespełnienia wymogu napisania jednego

rozdziŃu rozPrawY doktorskiej w roku akademickim 201712018. Doktorantów
tych skierowano na
powtarzanie seminarium doktorancki ego w roku akadem ickim 20 l
8 l 20 l 9 .

1 osoba wnioskowała o wpis warunkowy na

rok czwaĘ z §ńułu niespełnienia wymogu napisania

dwóch rozdzińów rozprary doktorskiej w roku akademickim 2017/2018. Doktoranta skierowano na
powtarzanie seminarium doktoranckiego w roku akademickim 20 l 8/20 l 9.

2

zostĘ skreślone z lisĘ uczestników

osoby, które

studiów doktoranckich, wnioskowaĘ

o reaktywację i uzyskały zgodę Dziekana o przywrócenie na studia doktoranckie w roku akademickim
ż01812019.

2.

Organizacja kształcenia i realizacja programu studiów doktoranckich
Doktoranci na roku 2,3 i 4 realizowali zajęcia przewidziane programem studiów uchwalonym

przezRadę Wydziafu Ekonomii iZarządzania(Uchwałanr 158AX.20l4 Rady WELZzdnia}g,06.2014)
oraz treściąsylabusów przedmiotów.

Doktoranci roku 1 uczęszczali na zajęcia zorganizowane zgodnie

z nowym

uchwalonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania (Uchwała nr

programem studiów

404lXll7 Rady WEiZ UwB

z dnia 12.06.20l7r.).
Zajęciadydaktyczne prowadzone byĘ przezpracowników samodzielnych wydziału. Wyjątek stanowiĘ
zajęcia lektoratowe prowadzone przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

UwB.
Rozkład zajęć dla poszczególnych roczników opracowany był w programie Planista przez Zespół
Planistów WF,LZ UwB. Prryjęto zasadę koncentracji zajęó w jeden lub dwa dni tygodnia. Informacje
o zmianach terminów lub godzin

zajęćbyĘ zamieszczane ze stosownym wyprzedzeniem.

Doktoranci roku pierwszego w drugim semestrze wybrali zajęciafakultatywne, które realizowane będą

na2,3 i4 roku studiów (stosowną informację zamieszczono
Zajęcia

z

na stronie

WELZ}

jęryka obcego (angielskiego) wymagane na 3 roku studiów zorganizowano w formie

lektoratów dedykowanych doktorantom (zmiana wprowadzona od roku 2017l20I8). Jedna osoba, która

wybrała zajęcia

z

innego języka obcego, uczęszczała na zajęcia samodzielnie, jednak kursu nie

ukończyła. Ponadto doktoranci

l

roku uczestniczyli w zajęciach ,,Jęryk angielski w badaniach

ekonomicznych" (42 godz. na roku l ), które będą kontynuowane na roku 2 i 3.

Zgodnie zZarządzeniem nr 9/2017 Dziekana WE|Z UwB z dnla 12.06.ż017 roku doktoranci

l

roku

złożylido Sekretariatu Studiów Doktoranckich przygotowane wspólnie z opiekunami naukowymi
Indywidualne Plany Pracy Doktoranta. Stanowią one wyraz zamięrzęń doktorantów orazich ustalęń
z opiekunami, które będą obowiąrywać do końca ich studiów. Istnieje również możliwośó ich korekty

w kolejnych latach.

W roku akademickim

201712018 wprowadzono nowy wzór Sprawozdania Doktoranta

i

Zaliczenia

PraktYk Zawodowych, który obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku ż0l7/20l8
(Uchwała w 406/X/l7 Rady WEiZ UwB z dnia12.06.2017r.). Wsąyscy doktoranci
roczników starsrych
zdecydowali się równie ż na wykoruystanie nowych formularzy.

Analiza sPrawozdań doktorantów pozwoliła na ocenę wypełnienia wymogów wynikających
Z

Programu sfudiów. WiększoŚÓ z doktorantów te kryteria spełniła.Jednak 2 osoby nie spełniĘ wymogu

naPisania jednego rozdziału rozprawy doktorskiej

w roku

akademickim 2017/2018,

w związku z tym osoby te zostały skierowane na powtarzanie sęminarium na roku trzecim.
Jedna osoba

nie sPełniławYmogu napisania dwóch rozdziałów rozprawy doktorskiej w roku akademickim

2017lŻ0l8, w związku z tYm osoba tazostałaskierowana na powtarzanie seminarium na roku czwartym.

3. Naukowe wyniki realizacji programu kształcenia
W roku akademickim 2017 l20l8 Rada Wydziału Ekonom ii i Zarządzania UwB wszczęłaprzewody
doktorskie 7 uczestnikom studiów doktoranckich

Pięciu uczestników studiów doktoranckich

z

lat poprzednich porytywnie zakońcryło przewody

doktorskie i uzYskało stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

W roku sPrawozdawczym doktoranci opublikowali 23 recenzowane aĘkuĘ naukowe,

l

monografię

wsPÓłautorską, 1 redakcję naukową monografii (wspólnie z 2 innymi rędaktorami). Uzyskali
w sumie

224 Punktów. Ponadto 32 artykuĘ doktorantów przeszły pozytywnie proces recenzowania i zostaĘ
przyjęte do druku.

W liPcu 20l8r. miało miejsce rozstrzygnięcie drugiej edycji Konkursu na Najlepszy AĘkuł Naukowy
Uczestnika studiów Doktoranckich UwB (Uchwała nr 340lXll6 Rady WEiZ z dn. 5.12.2016 r.).
SPoŚród trzech aftykułów ńożonych na konkurs Komisja wybrała publikację doktoranta 2 roku pana
mgr. Michała Wojciuka Pt. ,,WPĘw podatku od niektórych instytucji finansowych na zachowania
banków komercyjnych w Polsce".

W roku sPrawozdawczym doktoranci 26 razy aktywnie uczestniczyli na konferencjach, w tym

10

referatów wygłosili na konferen cj ach za granicą.

konferencj e zagraniczne z wystąpieniami doktorantów

wEiz:

2 referaĘ: Ż2ndInternational Conference Current Trends in Public Sector Research, organizator:
The
DePartment of Public Economics of the Faculty of Economics and Administration at Masaryk
University, Slapanice (Brno), l8.01,20l8 r.

6

referatów: 8-a MexĄ/HapoAHa, HayI{Ho-npaKTHqecKa, rcoHseperrqux (IIPI4HEMAHCKI4E
HAYI{HbIE qTEHI4}I), BIP Białoruski Ins§rtut Prawa i Biznesu, Grodno, Białoruś,l6 marca 20l8r.

l

Budapest,

l

lle

referat:

Symposium for Young Researchers, International Conference, Obuda University,

ż4.1l.ż0l7

XVIil MexayHapogHar HayvHar Koał|epenqu, CryAeHron, MarncTpaHToB Acnnparrron <
BgalrlvloAeńcrrue flparosrx Cactel\.l CorpeueurłocT}l B Ąemx Vcrofiqfisoro Passurnr O6urecrra,
referat:

organizatorz1: Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Y.

KupĄ, BaĘcki

Uniwersytet Federalny im.

Immanuela Kanta w Kaliningradzie, miejsce: Grodzieński Państwowy Uniwersytet im.

Y. KupĄ,

Grodno, Białoruś,27 kwietnia 20l8r.,

Wśród konferencji warto wymienić drugą konferencję doktorancką pt. ,,Współczesne problemy
ekonomiczne w badaniach młodych naukowców" zorganizowaną na Wydziale Ekonomii
UwB w dniu 24.05.2018r. Przyciągnęła doktorantów z kilku polskich uczelni. Złożone na

i Zarądzania

konferencję

aĘkuĘ zostĄ

zrecenzowane

i włączone do monografii,

wydawniczego. Kilka najlepszych artykułów wyselekcjonowano

i

która jest

w trakcie procesu

przekazano do redakcji naukowej

pisma o,Optimum. Studia Ekonomiczne".

Opublikowane

-

-

zostĄ

monografie, które są wynikiem pierwszej konferencji doktorantów z2017

Wspołczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.

1,

r,:

Wzrost, rozwój

i polityka gospodarcza, red. E. Gruszewska, K. Karpińska, A. Protasiewicz,PTE Oddział w
BiĄmstoku, Białystok 20 1 8;
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców.T.2, Zarządzanie
organizacją, finanse i inwestycje, red. E. Gruszewska, E. Kuzionko-Ochrymiuk, A, Matel, PTE

Oddział w BiĄmstoku, BiaĘstok 2018.
Dostrzec moina zwiększenie akłwnościdoktorantów w obszarze staży naukowych i szkół letnich.

W roku akademickim 20l7ll8 doktoranci odbyli 6 staĘ naukowych zagranicznych w: Grodzieńskim
Państwowym Uniwersytecie im. Janki KupaĘ (Grodno), Białoruskim Ins§rtucie Prawa i Biznesu Filia
w Grodnie, Berlin School of Economics and Law.
7 doktorantów zrealizowało programy

- 4 osoby -

Letnia Szkoła Ekonomii, Wydziń Ekonomii

Państwowego Uniwersytetu Państwowego im. Janki

-

i

Zarządzania Grodzieńskiego

KupĄ, Grodno,

09.07-20.07.20l8r.

2 osoby - Szkoła Letnia w ramach projektu Jean Monnet Networks
Management Networks"

-

4 szkoł letnich:

-

,,Sustainable Land

SULANET, 0l .07-07.07.2018 r., University of Agribusiness

and

Rural Development, Plovdiv, Bułgaria.
1

osoba - CEE Vienna Intemational Tax Law Summer School, 16-20.07.20l8, Wiedeń (Vienna

UniversĘ of Economics

-l

and Business)

osoba - Polsko-Ukraińska Szkoła Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

l5.04-22.04.20l8r.

Dwóch doktorantów realizowało staże zwięane z tematyką rozprawy
doktorskiej w jednostce innej niż

naukowa.

Jedna osoba bYła czYnnYm członkiem redakcji naukowej czasopisma
,,optimum. Economic Studies,,.

Kolejną formą aktYwnoŚci naukowej

podejmowan

żw. granĘ,

dofinansowanie projektów

ą przez

doktorantów było ubieganie się o

W roku akademickim 20l7l20l8 7 doktorantów, którzy złoĘliwnioski
o granty z funduszu Badań
MłodYch Naukowców otrzYmało to dofinansowanie. 6 osób
realizowało santy BMN uzyskane

wczeŚniej, Jeden doktorant bYł członkiem zespołu projektowego
w ramach planu Działania Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich.

ZostaĘ ńożone tez 3 wnioski o dofinansowanie projektów do
NCN (PRELUDIUM).
Doktoranci włączyli się w prace organizacyjne wielu konferencji
naukowych:

-

Podlaskie Forum Finansów Publicznych,
,,Finanse publiczne

-

-

stan

,,WsPÓłczesne Problemy Ekonomiczne

BiĄstok

-

-

wspołczesne trendy badawcze

iperspektywy-,wEiZ UwB, Białystok,2I-2ż.05.2018 - 2 osoby
24.05,2018

-

w Badaniach Młodych Naukowców,,, WEiZ UwB,

8 osób

,,Kapitalizm kontra socjalizn. Anatomia zmian systemowych w Polsce w latach 19l8_20l8,,,
organizator - Katedra Ekonomii Politycznej, Katedra Skarbowośc
i, wEiZ UwB, Białystok _
25-26.06.2018

-2

osoby

- ilI

OgólnoPolska Konferencja Naukowa ,,WSpóŁCZESNE WyZWANIA
FINANS9W I
RACHLINKOWOŚCI, Organizatorzy: Państwow a Wyższa Szkoła
Za.wodowa w Koninie

WYdział SPołeczno-Techniczny, Politechnika Rzeszowska Wydział
Zarądzania. Uniwerslet
w BiaĘmstoku Wydział Ekonomii iZarządzanią Konin 23-24.04.2018
r.

-

,,I WschodnioeuroPejska Konferencja nt.

UniwersYtetu
05.03.20l8 r.

4.

w
-4

- l osoba

Kryptowalut", organ izator imiejsce: Wydział prawa

BiaĘmstoku, ul. Mickiewicza

l,

15-001 BiaĘstok, data konferencji:

osoby

SĘpendia

W roku 2017l20l8 doktoranci składali wnioski o przyznanie 3
kategorii sĘpendiów.

SryppNorł z FuNouszu Porrłocy

-

Młtnntłlltnr

ż0 wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów;
6 wniosków o stypendium socjalne;
1 wniosek o stypendium socjalne

w zwiększonej wysokości ztytułu zamieszkiwania w domu

studenckim lub obiekcie innym niż do studencki;

-

l wniosek o przyznanie

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

Po rozpatrzeniu wniosków na podstawie stosownych decyzji:

-

stypendia dla najlepsrych doktorantów

z

Funduszu Pomocy Materialnej przyznano:l2

doktorantom (w tym: 3 dla doktorantów 1 roku);

-

stypendium socjalne przyznanoi 6 osobom;

stypendium socjalne w zwiększonej wysokościz §ćułu zamieszkiwania w domu studenckim
lub obiekcie innym niż do studencki przyznano:1 osobie;

-

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznano 1 osobie.

SrypnNoruM DoKToRANCKIE

-

22 wnioski

Przyznano 13 stypendiów (w tym: 6 dla doktorantów z

1

roku)

Zw ląl<sznN IE STvrENDI UM DoKToRANCKIEGo z DoTAcJl pRoJAKośCIowEJ

-

23 wnioski

Przymano 10 stypendiów (w tym: 3 dla doktorantów z

1

roku)

Odwołanie od odmownej decyzji dotyczącej Ępendium doktoranckiego

ńoĘł 1 doktorant.

z dotacji pĄakościowej

Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W roku akademickim 2017lż0l8 podjęto prace nad wprowadzeniem zmian w formularzach: Wykazu
Osiągnięó Doktoranta oraz opinii opiekuna naukowego/promotora o osiągnięciach doktoranta, które

składane są wraz

z

wnioskami

o

stypendia doktoranckie, projakościowe oraz d|a najlepszych

doktorantów z FPM. Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
uchwałę w tej sprawie (Uchwała nr 488/Xll8

z

UwB zatvłierdziła te zmiany i

dn.12.03.2018r.

podjęła

w sprawie szczegółowych

zasad

prryznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia
stypendium doktoranckie go z dotacj i proj akościowej ).

5.

DziałalnośćSamorządu Doktorantów

W roku akademickim 2017/2018 odbyły się 4 posiedzenia
Wydziałowej Rady Samorządu
Doktorantów wEiZ UwB, PrzeProwadzona
nanich wybory do przedstawicieli doktorantów
do Rady
wEiZ, WYdziałowej Komisji StYPendialnej ds. Doktorantów,
Doktoranckiej Komisji Stypendialnej,

WYdziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów
Doktoranckich, Wydziałowej Rady Konsultacyjnej,
Odwoławczej Komisj i SĘpendialnej ds. Doktorantów.

wybrano równiez przedstawicieli I roku studiów
doktoranckich w wRsD.

W roku akademickim

2017/2018 przewodniczącą WRSD była mgr
Elżbieta ĘĄel,
wiceprzewo dniczącej pełniłamgr Małgorzata
Roszkowska.

a

funkcję

W roku

akademickim 2017/2018 doktoranci WEIZ UwB
działali w następujących strukturach
uczelnianych:
mgr Elżbieta Pytel

-

członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
UwB;
członek odwoławczej komisji stypendialnej ds.
Doktorantów

mgr Małgorzata Roszkowska

-

6.

członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
UwB
członek Prerydium Rady Uczelnianej Samorządu
Doktorantów UwB (sekretarz);
członek uczelnianej komisji wyborczej samorządu
Doktorantów (sekretarz);
Przedstawiciel doktorantów w Uczelnianym Zespole ds. JakościKsźałcenia
UwB;

Informacje pozostałe

W

trakcie roku akademickiego 20|7/2018 odbyło się
kilka spotkań doktorantów z
Kierownikiem Studiów Doktoranckich, które doĘczyĘ
bieĄcego funkcjonowania studió w oraz

wYnikĄ z

konlecznoŚci Przekazania doktorantom informacji
o projektowanych zmianach w
Procedurze doktoryzowania w ramach tzw. Ustawy 2,0. ByĘ to spotkania
ze wsrystkich doktorantami,
jak tez z poszczególnymi rocznikami
i samorządem doktorantów.
Zorganizowano szkolenie doktorantów

z

zakresu elektronicznych źródeł informacji

i baz danych pt.
Gdzie i jak szukaĆ informacji do prac naukowych (pracownicy
Biblioteki Głównej UwB).
W stYczniu 20l8 r, doktoranci zńoĘliUniwersytecki
Klub Naukowy. Można nlróclóuwagę
na uczestnictwo doktorantów w wielu szkoleniach,
warsźatach, pracach projektowych, przykładowo:
,,KuŹnia komPetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania
orazprawa Uniwersytetu

w BiaĘmstoku";
Niemen

-

,,Przewaga konkurencyjna

w WSE" w

ramach Forum Biznesowego Euroregion

2018 r., Grodno; Startup Europe Week BiaĘstok 2018; Warsźaty: ,,Design Thinking",

i

,,Autoprezentacja

sźuka wystąpień publicznych", ,,Podstawy Zarządzania Projektami", ,,SMD

-

Słuchaj MyślDziałaj".

Dwóch doktorantów uczestnicryło w testowaniu platformy e-learningowej stworzonej w ramach
projektu Erasmus*, ,,VIVET: Video supported vocational education and training", Training in
Environmental Protection developed by the University of Agribusiness and Rural Development

-

Plovdiv, Bulgaria.
Jeden doktorant akĘwnie działŃ w International Exchange Erasmus Student Network (7 wyjazdów).

UwB zamieszczane są
UwB w zakładce Doktorant

Informacje dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich WE|Z
systematycznie

na stronie Wydziału Ekonomii i

Zarządzania

(http ://weiz.uwb.edu.pVaktualnosci)

kierownik studiów Doktoranckich

1"lr*nęn/rpdr hab.Ąwa Gruszewska, prof. UwB

U

