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Zgodnie z vqrmogiem zapisanym w $ 27 ust. 1 pkt 2 i 5 Regulaminu Studi6w
Doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku [Uchwa]a nr 2061 Senatu UwB z dnia 26
kwietnia 2017 r.) przedstawiam Radzie WEiF UwB:
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1. Informacie og6lne
W zwiqzku z wej6ciem w |ycie ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce, od roku
akademickiego 20L9 /2020 ulegl zmianie model ksztatcenia doktorant6w. Studia III

stopnia sE stopniowo wygaszane i do roku 2023 prowadzi siq je na zasadach
obowiEzuj4cych przed wej5ciem w lycie ww. ustawy.Pocz4wszy od roku akademickiego
20L9 /2020 nie prowadzi siq rekrutacji na pierwszy rok studi6w III stopnia.
Doktoranci,
kt6rzy do roku akademickiego TOLB/ZO|T rozpoczqli ksztalcenie, koficzq je w
dotychczasowym trybie.
Rok akademicki 2020/2021rozpoczqto L2 doktorant6w, w tym: na III roku 6 os6b,
na IV roku - 6 os6b. W trakcie roku akademickiego 2O2O
/2021 z listy uczestnik6w studi6w
doktoranckich skre6lono 4 osoby, w tym jednq w grudniu 20ZO r. itrzy osoby we wrze6niu
2027 r. Przyczyn4 skre5leri bylo niewypelnienie obowiEzk6w wynikajqcych z planu i

programu studi6w doktoranckich oraz rezygnacja z ksztalcenia
doktoranckich.
Na kolejne lata ksztatcenia w

w ramach

studi6w

dniu 01..L0.2021, r. wpisano: 3 osoby na IV rok. Zgodnie
z Regulaminem Studi6w doktoranci, w przypadku niezakoriczenia badari,
majE prawo do
przedlu2enia studi6w. 5 doktorant6w koficz4cych IV rok studi6w
skorzystat o z tego

prawa

i

zloLylo wnioski o wydlu2enie studi6w. We wszystkich przypadkach podjqto
decyzjq pozytywn4 i przedtuZono studia doktoranckie o jeden semestr. l,Eczna liczba
doktorant6w w dniu L5.L0.2021r. wynosila 8 os6b.

2. Organizacia ksztalcenia i realizacia programu studi6w doktoranckich
W roku akademickim 2020/2021 Doktoranci na III i ry roku realizowali zajqcia
przewidziane programem studi6w uchwalonym przez Radq Wydzialu Ekonomii i
Zarz1dzania (Uchwala nr 404/X/L7 Rady WEiZ UwB z dnia 1,2.06.2017) oraz treSciq
sylabus6w poszczeg6lnych przedmiot6w.
Zaiqcia dydaktyczne na studiach doktoranckich prowadzone byty przede wszystkim

przez pracownik6w samodzielnych Wydzialu Ekonomii i Finans6w. Wyjqtek stanowily
lektoraty, prowadzon e przez pracownik6w Studium Praktycznej Nauki f qzyk6w Obcych

Uniwersytetu

w Bialymstoku

hdydaktyczne

i miqkkie) w czqsci prowadzon e przez adiunkt6w.

oraz zajgcia fakultatywne (rozwijaj4ce

umiejqtnoSci

Zajqcia fakultatywne,

z

wyborem Doktorant6w dokonanym w pierwszym semestrze studi6w,
realizowane byly na III roku [odpowiedniq informacjq zamieszczono na stronie WEiF,

zgodnie

dodatkowo poinformowano o tym pracownik6w prowadz4cychwybrane przedmioty).
Rozklad zaiqt. dla poszczeg6lnych rocznik6w opracowany byl przez Zesp6l Planist6w

Wydzialu Ekonomii i Finans6w, w programie Planista. Przyjqto o96lnq zasadq
koncentracii zaiqt, w jednym lub maksymalnie dw6ch dniach w rygodniu. Informacje o
zmianach termin6w lub godzin zajqt,byly zamieszczaneze stosownym wyprzedzeniem. Z
powodu zagroieniaepidemiologicznego wszystkie zajqciaprzewidziane w planie studi6w

na ten semestr zimowy, jak

i

letni,

w roku akademickiego 2020 /2OZI w

caloSci

prowadzone byly w formie zdalnej, przy wykorzystaniu przede wszystkim platformy MS
Teams oraz dodatkowo Blackbord i USOS-mail.
Analiza sprawozdafi zloLonych przez doktorant6w pozwolila na ocenq wypelnienia
wymog6w wynikajEcych z programu studi6w. WiqkszoSd z doktorant6w kryteria

wymagane do zaliczenia danego roku studi6w spelnila. Jedna osoba nie spelnila
wymog6w regulaminowych i nie rozpoczqla procedury w sprawie nadania stopnia
doktora (poptzez wyb6r promotora rozprawy doktorskiej), w zwiqzku z powy2szym
zostala skre5lona z listy doktorant6w.

3. Naukowe wyniki realizacii programu ksztalcenia
W roku akademickim2020/2021 Rada Wydziatu Ekonomii i Finans6w UwB wszczqla
postQpowanie w sprawie nadania stopnia doktora wedlug nowej procedury, vtyznaczaj4c
3 uczestnikom studi6w doktoranckich promotora (na podstawie Uchwaly nr 2538 Senatu

Uniwersytetu

w

z t3

r.). f ednoczeSnie w roku
sprawozdawczym 2 uczestnik6w studi6w doktoranckich z lat poprzednich pozytywnie
zakofrczylo przew6d doktorski i uzyskalo stopieri doktora nauk spolecznych w
dyscyplinie ekonomia i ftnanse.
Bialymstoku

wrzeSnia 20L9

W roku akademickim 2020/202L

doktoranci opublikowali

3

artykuty w

czasopismach naukowych oraz B rozdzialy w monografiach. Ponadto 6 prac doktorant6w
zostalo zloionych w wydawnictwach, wiqkszo5d z nich przeszla ju| pozytywnie proces

recenzowania, zostalaprzyjqta do druku i zostanie opublikowana w 202L r.
W roku sprawozdawczym doktoranci uczestniczyliw 9 konferencjach naukowych, w
Wm w 6 przypadkach aktywnie - wyglaszaj4c referat. Nale2y podkre6li6,2e czg(;t,zwyilej
wymienionych konferencji odbyla siq zagranicq lub miala charakter miqdzynarodowy. Na
konferencjach doktoranci wyglosili 6 referat6w, tj.:.
referat pt. Models and legal regulation of health care in Poland,wygloszony na
konferenc ii zorganizowanej przez Uniwersytet Kaspijski nt. Funkcj onow anie
inwestycii finansowonych ze Srodkdw paristwowych oraz z innych ir6del w

-

-

-

-

krajach Europy Srodkowej i Wschodniej,23-24.09.202t r., Almata, Kazachstan;
referat pt. The role of technological change and innovation in the growth
process", wygloszony na XVI Miqdzynarodowej Naukowej Konferencji

Internetowej Doktorant6w i Student6w pt. Ekonomia i Zarz4dzanie XXI wieku,
zorganizowanei przez Grodzieriski Uniwersytet Paristwowy im. Janki Kupaly,
Wyd ziat Eko no mi k i i Zarz4dzania, 1 5 - 1 6 .0 4.20 ZL;
referat pt. Supporting internotionalization of enterprises: The role of foreign
economic policy and institutions in export development, wygloszony na
Miqdzynarodowej Konferencji Naukowej nt, Bezpieczeristwo finansowe i
patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsigbiorstwe, innowacje technologiczne,
zorganizow anej przez Uniwersytet Ekonom iczny w Krakowi e, L 5 - 1 6. 1 0.2020 ;
referat pt. Instytucionalne otoczenie dzialalnoici innowacyjnej w gospodarce
Polski w latach 1989-2019. Miqdzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Ekonomia Spoleczno 2021. Przedsiqbiorczoi| spoleczna i kapitat spoleczny.
Znaczenie - edukacia - rozw6j, konferenc ja zorganizowana przez Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie we wsp6lpracy ze Chinese University of Hong Kong
(referat zostai zaakceptowany, zostanie wygloszony w dniach 78-Lg.L1,.20ZL
r.);

-

referat pt. Zmiana instytucjonalna w polityce, wygloszony na IV Konferencji
Naukowej z cyklu ,,lnstytucje w teorii i prakqtce", zs-z6.o3.z0z1 r,
zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 2526.03.2021, r.;

-

referat pt. Spoleczna odpowiedzialnoSt biznesu w Swietle praw czlowieka,
096lnopolska Konferencja Naukowa nt. Wsp6lczesne problemy,

zorganizowanei przez Interdyscyplinarne Kolo Naukowe Ochrony Przyrody,
Uniwersytet Warszawski, (referat zaakceptowany, prezentacja odbqdzie siq
28-29.LL.2021).
W okresie sprawozdawczym Pani mgr Marta Maksimczuk pelnila funkcjq sekretarza
naukowego w czasopiSmie naukowym ,,Annual Centre Review,, [numer lz-1,3
czasopisma),

W roku akademickim 2020/2021, podobnie jak w poprzednim roku akademickim,
zaobserwowai moZna wyraZnie zmniejszon4 aktywnoSci doktorant6w w obszarze staZy
naukowych i szk6i Ietnich. f ednq z przyczyn bylo niewqtpliwie wystqpowanie zagroZenia
epidemiologicznego iw zwiqzku z tym czq6ciowe zamkniqcie jednostek naukowych oraz
odwotanie wczeSniej zaplanowanych sta2y i szk6t letnich, ale takZe mata liczba
doktorant6w wynikaj4ca z stopniowego ,,wygaszania" studi6w doktoranckich, a w
zwiEzku ztym braku rekrutacji. W okresie sprawozdawczym 2aden z doktorant6w nie
odbyl staZu naukowego, natomiast 2 doktorant6w realizowalo programy nastqpujqcych
szk6l letnich:.

-

Modern Money Theory Summer School, zorganizowanej przez Foundation and
Heterodox Publishing House Edward Lipiriski, kt6ra odbyla siq w Poznaniu w

dniach od B do12 wrzeSnia 2021,, Szkola przeznaczona jest dla student6w

ekonomii, doktorant6w, praktyk6w

i

poczqtkujqcych badaczy
zainteresowanych wsp6iczesnE teori4 monetarnq. W ciqgu piqciu dni
uczestnicy mieli okazjq uczestniczyt w wyktadach, prezentowad swoje
odkrycia i pomysly. Wziqli takZe udzial w warsztatach, kt6re mialy na celu
poprawienie umiejqtnoSci ich analitycznego i krytycznego my6lenia.
- 3rd Behavioural OR Summer School, zorganizowanej przez EURO Working
Group on Behavioural OR w dniach 20-24.09.2021. Szkota odbyla siq w formie
online, Wiqkszo5i sesji zawierala element interaktywny i obejmowata r62ne
aspekty behawioralnego 0R, w tym aspekty metodologiczne. Podczas sesji
uczestnicy mieli okazjq opisad swoje pomysly badawcze lub projekty i uzyskai
cenne doSwiadczenie.
W okresie sprawozdawczym doktoranci anga2owali siq takZe w prace organizacyjne
na Wydziale Ekonomii i Finans6w oraz Uniwersytetu w Bialymstoku. Uczestniczyli
miqdzy innymiw pracach organizacyjnych nastqpujqcych konferencji naukowSrch:
- II Konferencji Naukowej pt. Szanse rozvvoju region6w w dobie wyzwari XXI
wieku, organizowanej przez Wydziai Ekonomii i Finans6w, kt6ra odbyta siq
23 kwiecief 202t r. (mgr Dariusz Andrejuk - czlonek komitetu
organizacyjnegol;
- Konkursu pt. Wspdlpraca migdzynarodowo wojew1dzhua podlaskiego
Analiza SW)T. Konkurs skierowany byl do wszystkich student6w uczelni
wyiszych w wojew6dztwie podlaskim [mgr Dariusz Andrejuk - cz]onek
komitetu organizacyjnego).

4. Stypendia
W roku 2020/202L doktoranci skladali wnioski o przyznanie trzech kategorii
stypendi6w:

L,

SrypgNota z FuNouszu Pot4ocy MerentelNsl

-

zlohono 7 wniosk6w o stypendium dla najlepszych doktorant6w;
2 wnioski o stypendium socjalne.

Po rozpatrzeniu wniosk6w na podstawie stosownych decyzji odpowiednich komisji
stypendialnych:

-

stypendia dla najlepszych doktorant6w

z

Funduszu Pomocy Materialnej

przyznano: 3 doktorantom;
- stypendium socjalne przyznano: 2 doktorantom.
0dwolanie od odmownej decyzji dotyczqcej stypendium dla najlepszych doktorant6w z
Funduszu Pomocy Materialnej zloLylo 2 doktorant6w. Wnioski zostaty rozpatrzone
negatywnie.

2. SrypgNotut'4

-

zlozono 9 wniosk6w;
przyznano 6 stypendi6w.

Odwolanie
d

od odmownej decyzji dotyczEcej stypendium doktoranckiego zlolyl
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ZwtqxszoNs srypENoturut ooxroRANcxtg z poraclt pRorexoScrowel

-

zlo2ono 9 wniosk6w;
przyznano 2 stypendia.

0dwolanie od odmownej decyzji dotycz4cej stypendium doktoranckiego zlo|ylo
do

L

2

kto ra nt6w. Wni os ki z ostaly r ozpatrzone negatywni e.

5. Dzialalno6d

Samorzqdu Doktorant6w

W roku akademickim 2020/2027 przewodnicz4cego Wydzialowej Rady Samorz4du
Doktorant6w WEiF UwB byi mgr Dariusz Andrejuk, funkcjq wiceprzewodnicz4cego

pelnila mgr Marta Maksimczuk, natomiast mgr Izabela Sarosiek zostala wybrana na
czlonka Prezydium Wydzialowej Rady Samorzqdu Doktorant6w. Spotkania WRSD WEiF
UwB odbywaly siq zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorzqdu Doktorant6w. W
roku akademickim 2020/2021 odbyty siq 3 posiedzenia Wydzialowej Rady Samorzqdu

Doktorant6w

wBiz UwB. wszystkie spotkania, ze wzglqdu na pandemiq, byla

organizowane w trybie obiegowym (za po6rednictwem poczy elektronicznej orazinnych
pokrewnych komu nikator6w).
WRSD WEiF na posiedzeniu 27 wrzelnia 20ZL r. zaproponowal zmianq skladu
Komisji Stypendialnej ds. student6w i doktorant6w Studi6w Doktoranckich Uniwersytetu
w Biatymstoku Zespolu Stypendialnego Studi6w Doktoranckich w dyscyplinie ekonomia

i finanse, ze wzglqdu na zmianq statusu doktoranta dw6ch dotychczasovqrch czlonk6w
ww' komisji. WRSD WEiF na nowych czlonk6w zaproponowai mgr Izabelq Sarosiek i mgr
Annq Mieleszko. Dodatkowo WRSD WEiF zaproponowal mgr Dariusza Andrejuka na
cztonka Doktoranckiej KomisjisrypendialnejWEiF, na kadencje od 0lpaidziernikaZ1ZL
do

3l

wrzeSnia 2022.

W roku akademickim 2020/2021. doktoranci WEiF UwB aktywnie dzialali w
nastgpuj4cych strukturach uczelnianych i wydziatowych

:

Maksimczuk * cztonek Rady Uczelnianej Samorzqdu Doktorant6w UwB
[od lutego 2020 r. do 30.09.2021 r.);
mgr Dariusz Andrejuk - czlonek Rady Uczelnianej Samorz4du Doktorant6w UwB
(od lutego 2020 r. do chwili obecnej);

1) mgr Marta
2)

3) mgr Mateusz tajewski -

czlonek Zespotu Stypendialnego Studi6w Doktoranckich
w dyscyplinie ekonomia ifinanse od75.t2.2019 do 13.t2.2020 oraz od L5.L2.2020
do 13.10.2021);

Mieleszko - czlonek Wydzialowej Rady Konsultacyjnej WEiF (od
0I.1,.2020 r. do chwili obecnej);
5) mgr Dariusz Andrejuk - czlonek Komisji Stypendialnej ds. Student6w i Studi6w
Doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku (od 05.L7.2020 r. do chwili obecnej);
6) mgr Dariusz Andrejuk - cztonek Zespolu Stypendialnego Studi6w Doktoranckich
w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse (od roku akademickiego 2021,/2022);
7) mgr Dariusz Andrejuk - czlonek Zespotu ds. dzialari proekologicznych WEiF (od
L8.01.202L r. do chwili obecnej);
8) mgr ]ulita Augustyriczyk - Przewodniczqca Sekcji Ekonomicznej Uniwersyteckiego
Klubu Naukowego;
9) mgr fulita Augustyriczyk - czlonek Komisji ds. Promocji InsQrtutu Zarz4dzania
Uniwersytetu w Bialymstoku [od paidziernika 2019 r.);
L0) mgr Julita Augustyfczyk - czlonek Kierunkowej Komisji Dydaktycznej Instytutu
Zarz4dzania Uniwersytetu w Bialymstoku (od pa1dziernika 2020 r.)

4) mgr Anna

6. Informacje pozostale
W trakcie roku akademickiego 2020/2021odbyto siq kilka spotkari doktorant6w z
Kierownikiem Studi6w Doktoranckich, kt6re dotyczyly bieZ4cego funkcjonowania
studi6w oraz wynikaly z koniecznoSci przekazania doktorantom informacji o zmianach
wynikajqcych z wprowadzania ustawy Prawo o szkolnichaiewyiszym i nauce,azwlaszcza
nowej procedury doktoryzowania siq i warunkach ukoriczenia studi6w doktoranckich. Ze

wzglqdu

na

162ne procedury, spotkania dotyczyly poszczeg6lnych rocznik6w

doktorant6w, odbyty siq w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy MS Teams.
W czerwcu 2027 r. przygotowano ankietq ewaluaryjn4, kt6rej celem bylo zebranie

opinii doktorant6w na temat jakoSci ksztalcenia na Studiach

Doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finans6w Uniwersytet w Bialymstoku. Uzyskane
informacje niew4tpliwie przyczyniq siq do dalszego doskonalenia procesu ksztalcenia
doktorant6w w roku akademickim202t/2022. Doktoranci oceniaj1czajqcia prowadzone
w formie zdalnej mieli zastrzehenia, co do sposobu prowadzenia poszczeg6lnych
przedmiot6w. Ankietowani stwierdzili, 2e prowadzenie zajgt, czqsto ogranicza siq do
przedstawienia prezentacji, 75% ankietowanych uznalo, 2e raczej nie pozwoli to na
osi4gniecie zaloZonych efekt6w ksztalcenia. 75o/o ankietowanych prowadzone na
studiach doktoranckich wyktady, ocenilo jako przeciqtne. 50o/o doktorant6w zwr6cilo

uwagq na nieodpowiednie godziny pracy Biblioteki Gt6wnej, 50o/o tle ocenilo aktualno5d

ksiqgozbioru Biblioteki Wydzialowej i jego dostosowanie do potrzeb doktorant6w,
podkreSlono jednak bardzo wysokq jako56 obslugi w bibliotece, jej kompetencje i
2yczliwo{i. f ednocze6nie L00o/o ankietowanych pozytywnie ocenilo mo2liwo66
korzystania z internetowych baz naukovvych. Bardzo dobrze zostala oceniona praca
sekretariatu studi6w doktoranckich (100% ankietowanych za tq pracQ uryrstawilo ocenq
bardzo dobrE).
W roku sprawozdawczym na WEiF UwB dzialaly nastqpujEce kota naukowe, kt6rych
czlonkami byli doktoranci Studi6w Doktoranckich WEiF:

-

Kolo Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej (mgr D. AndrejukJ;
Uniwersytecki Klub Naukowy (mgr I. Sarosiek);

Studenckie Kolo Naukowe Ekonomist6w Turystyki [mgr K. SawoSko);
Studenckie Kolo Ekonomii Miqdzynarodowej [mgr D. Andrejuk).
Mo2na zwr6ci(, takZe uwagq na uczestnictwo doktorant6w w szkoleniach,
warsztatach, pracach projektowych, przykladowo:
Certyfikat Ksiqgowego, Stowarzyszenie Ksiqgowych w polsce;

-

szkolenie

nt. l[orka iako

narzqdzie budowania przewagi konkurencyjnej,
Centrum Edukacji Szczeciriskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
72 02.2021;
- szkolenie nt. Coaching, mentoring i intermentoring, Centrum Edukacji
Szczeciriskiego Parku Naukowo-Technologicznego, S.03.Z0Zl;
- szkolenie z zakresu obslugi platformy e-learnigowej eduPortal,
zor ganizowa nym przez I n stytu t Zarz4dzani a UwB wraz z Wydzialem E ko nom i i
i Finans6w UwB dla pracownik6w obu jednostek, data realizacji, sierpi efi 2021,;
- szkolenie dydaktyczne nt. Gamifikacja w edukacTi, Instytut Zarz4dzania UwB
wrazz Wydzialem Ekonomii i Finans6w UwB dla pracownik6w obu jednostek,
27-28.09.202t;
- warsztaty Innowacji Spolecznych w ramach projektu PASSION ,,Leaders of
Change", realizowanego z udzialem Collegium Civitas oraz University of
Northampton. Projekt PASSION,,,Partnerstwo na rzecz zr6wnowa2onego
rozwoju i innowacji spotecznych", 21 .09-0t.l0.Z0Zl r.;
- kurs jqzykowy z jqzyka niemieckiego poziom (B2) (60 godzin lekcyjnych).
Informacje dotyczEce funkcjonowania studi6w doktoranckich WEiF UwB zamieszczane
sE systematycznie na stronie Wydziaiu Ekonomii i Finans6w UwB w zakladce Doktorant
(http: / / w eif.uwb.ed u.pl/aktual nosci).
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