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Zgodnie z wymogiem zapisanym w § 27 ust. 1 pkt 2 i 5 Regulaminu Studiów
Doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2061 Senatu UwB z dnia 26
kwietnia 2017 r.) przedstawiam Radzie WEiF UwB:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

1. Informacje ogólne
W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od roku
akademickiego 2019/2020 uległ zmianie model kształcenia doktorantów. Studia III
stopnia są stopniowo wygaszane i do roku 2023 prowadzi się je na zasadach
obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy. Począwszy od roku akademickiego
2019/2020 nie prowadzi się rekrutacji na pierwszy rok studiów III stopnia. Doktoranci,
którzy do roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęli kształcenie, kończą je w
dotychczasowym trybie.
Rok akademicki 2019/2020 rozpoczęło 27 doktorantów, w tym: na II roku - 8 osób,
na III roku - 8 osób, na IV roku - 11 osób. W trakcie roku akademickiego 2019/2020 z listy
uczestników studiów doktoranckich skreślono 8 osób, w tym dwie w październiku i
listopadzie 2019 r. Przyczyną skreśleń było niewypełnienie obowiązków wynikających z
planu i programu studiów doktoranckich.

Na kolejne lata kształcenia w dniu 01.10.2020 r. wpisano: 6 osób na III rok i 6 osób
na IV rok. Łączna liczba doktorantów na wszystkich rocznikach w dniu 15.10.2020 r.
wynosiła 12.
Zgodnie z Regulaminem Studiów doktoranci, w przypadku niezakończenia badań,
mają prawo do przedłużenia studiów. 3 doktorantów kończących IV rok studiów
skorzystało z tego prawa i złożyło wnioski o wydłużenie studiów. We wszystkich
przypadkach podjęto decyzję pozytywną i przedłużono studia doktoranckie o jeden
semestr.

2. Organizacja kształcenia i realizacja programu studiów doktoranckich
Doktoranci na IV roku realizowali zajęcia przewidziane programem studiów
uchwalonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania (Uchwała nr 158/IX.2014
Rady WEiZ z dnia 09.06.2014) oraz treścią sylabusów przedmiotów. Doktoranci na II i III
roku uczęszczali na zajęcia zorganizowane zgodnie z nowym programem studiów
uchwalonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Zarządzania (Uchwała nr 404/X/17 Rady
WEiZ UwB z dnia 12.06.2017).
Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich prowadzone były przede wszystkim
przez pracowników samodzielnych Wydziału Ekonomii i Finansów. Wyjątek stanowiły
lektoraty, prowadzone przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku oraz zajęcia fakultatywne (rozwijające umiejętności
dydaktyczne i miękkie) w części prowadzone przez adiunktów. Zajęcia fakultatywne,
zgodnie z wyborem Doktorantów dokonanym w pierwszym semestrze studiów,
realizowane były na II i III roku (odpowiednią informację zamieszczono na stronie WEiF,
dodatkowo poinformowano o tym pracowników prowadzących wybrane przedmioty).
Doktoranci na II roku kontynuowali zajęcia z Języka angielski w badaniach ekonomicznych
(21 godz.), rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019.
Rozkład zajęć dla poszczególnych roczników opracowany był przez Zespół Planistów
Wydziału Ekonomii i Finansów, w programie Planista. Przyjęto ogólną zasadę
koncentracji zajęć w jednym lub maksymalnie dwóch dniach w tygodniu. Informacje o
zmianach terminów lub godzin zajęć były zamieszczane ze stosownym wyprzedzeniem.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zajęcia dydaktyczne się w całości
prowadzone były w formie stacjonarnej. Począwszy od 13 marca 2020 roku do końca
semestru letniego z powodu zagrożenia epidemiologicznego wszystkie zajęcia
przewidziane w planie studiów na ten semestr prowadzone były w formie zdalnej, przy
wykorzystaniu platform Blackboard, MS Teams oraz dodatkowo USOS-mail.
Analiza sprawozdań złożonych przez doktorantów pozwoliła na ocenę wypełnienia
wymogów wynikających z programu studiów. Większość z doktorantów kryteria
wymagane do zaliczenia danego roku studiów spełniła. Jedna osoba nie spełniła
wymogów regulaminowych i nie rozpoczęła procedury w sprawie nadania stopnia

doktora (poprzez wybór promotora rozprawy doktorskiej), w związku z powyższym
została skierowana na powtarzanie seminarium z III roku.

3. Naukowe wyniki realizacji programu kształcenia
W roku akademickim 2019/2020 Rada Wydziału Ekonomii i Finansów UwB wszczęła
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora według nowej procedury, wyznaczając
2 uczestnikom studiów doktoranckich promotora (na podstawie Uchwały nr 2538 Senatu
Uniwersytetu w Białymstoku z 13 września 2020 r.). Jednocześnie w roku
sprawozdawczym 2 uczestników studiów doktoranckich z lat poprzednich pozytywnie
zakończyło przewód doktorski i uzyskało stopień doktora nauk społecznych w
dyscyplinie ekonomia i finanse.
W roku akademickim 2019/2020 doktoranci opublikowali 9 artykułów w
czasopismach naukowych oraz 9 rozdziałów w monografiach. Doktoranci uzyskali w roku
akademickim 2019/2020 w sumie 180 punktów. Ponadto 11 prac doktorantów zostało
złożonych w wydawnictwach, większość z nich przeszła już pozytywnie proces
recenzowania i została przyjęta do druku.
W roku sprawozdawczym doktoranci uczestniczyli w 20 konferencjach naukowych,
w tym w 15 przypadkach aktywnie – wygłaszając referat. Należy podkreślić, że część z
wyżej wymienionych konferencji odbyła się zagranicą. Na konferencjach zagranicznych
doktoranci wygłosili 6 referatów, tj.:.
–
trzy referaty na XII Международная научно - практическая конференция
„Юридическая наука, законодательство и правоприменителная
практика: закономерности и тенденции”,Wydział Prawa Grodzieńskiego
Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Białoruś; 05.03.2020 r.;
–
trzy referaty na First International Online Conference on Economics & Social
Sciences, Sciences, jointly organized by Samarkand branch of Tashkent State
University of Economics, Knowledge Laboratory Artur Borcuch, Daugavpils
University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay
Kunanbayev, University of Roehampton, Yenilikci Adimlar Dernegi, Ural
Federal University, Vytautas Magnus University, Lahore College of Women’s
University, and Kolegji Universum. Samarkand, Uzbekistan; 20-21.05.2020 r.
W 2020 r. opublikowano monografię pod redakcją E. Gruszewskiej pt. Współczesne
problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Tom IV. Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 1-159, która jest efektem końcowym III
konferencji doktorantów. Konferencja odbyła się w dniach 23-24 maja 2019 r.
W roku akademickim 2019/2020 zaobserwować można zmniejszoną aktywności
doktorantów w obszarze staży naukowych i szkół letnich. Jedną z przyczyn było
niewątpliwie występowanie zagrożenia epidemiologicznego i w związku z tym częściowe
zamknięcie jednostek naukowych oraz odwołanie wcześniej zaplanowanych szkół
letnich. W okresie sprawozdawczym doktoranci odbyli tylko 2 staże naukowe:
–
1 w jednostce naukowej, tj. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

1 w jednostce innej niż naukowa, tj. w przedsiębiorstwie OCTOPUS – staż
związany z tematyką rozprawy doktorskiej.
W okresie sprawozdawczym tylko 1 doktorant realizował program szkoły letniej.
Uczestniczył w zajęciach XIII Szkoła Letnia Innowacji organizowanej przez SOOIPP pt.
Innowacyjność ́ przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu
niepewnej przyszłości, która odbyła się 3-4 września 2020 r. Szkoła ma charakter
cykliczny, jej celem jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu
innowacyjności polskiej gospodarki łączącej srodowisko naukowe (katedry uczelni
wyzszych, zajmujące się̨ innowacją i przedsiębiorczoscią),
̨ administrację samorządową i
centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory
technologiczne, centra transferu technologii).
Istotną formą aktywności naukowej podejmowaną przez doktorantów jest także
ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowych w ramach procedury konkursowej.
W roku akademickim 2019/2020:
–
1 osoba kontynuowała badania w ramach grantów z funduszu Badań Młodych
Naukowców;
–
1 osoba złożyła wniosek o dofinansowanie projektu badawczego NCN w
ramach konkursu PRELUDIUM 17 (wniosek czeka na rozstrzygnięcie);
–
1 osoba brała udział jako „Secondary Proposer” w międzynarodowym,
naukowym zespole projektowym, w którym uczestniczyło 57 osób z 24 krajów;
–
1 osoba uczestniczyła w pracach nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach
programu COST European Cooperation in Science and Technology (Program
Ramowy Horyzont 2020) – wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu
wniosku;
–
1 osoba pełniła funkcję eksperta w dziedzinie „Zrównoważone rolnictwo”, w
Departamencie FOOD Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT
FOOD, Leuven, Belgia), oficjalny organ naukowo-badawczy Unii Europejskiej.
W roku akademickim 2019/2020 jedna osoba czynnie uczestniczyła w pracach
redakcji naukowej czasopisma Annual Center Review, pełniąc sekretarza naukowego.
W okresie sprawozdawczym doktoranci angażowali się także w prace organizacyjne
na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyli
między innymi w pracach organizacyjnych następujących konferencji naukowych:
- Pandemic and governance –Białystok- Budapeszt 2020, organizator: Faculty of
Public Governance and International Studies, National University of Public
Service, Budapest, Center for Public Finance of Central and Eastern Europe
(CPFCEE),4-5 listopad 2020 – 1 osoba;
- III Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie w produktach
terapeutycznych realizowanych w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach
leśnych”, 18 styczeń 2020 r. – 1 osoba;
- IV Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Czas wolny od pracy i jego wpływ
na zdrowie i jakość życia człowieka”, 6 czerwiec 2020 r. – 1 osoba;
–

-

-

II Podlaskie Forum Finansów Publicznych, pt. Finanse publiczne: trendy i
wzorce, maj 2020 – 2 osoby (z powodu epidemii konferencja została odwołana)
– 2 osoby;
Seminarium naukowe nt. „Proekologiczny samorząd terytorialny, czyli jaki?",
WEiF UwB, 21 maja 2020 r. (z powodu epidemii seminarium zostało odwołane)
– 1 osoba.

4. Stypendia
W roku 2019/2020 doktoranci składali wnioski o przyznanie trzech kategorii
stypendiów:
1. STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
- złożono 11 wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów;
- 3 wnioski o stypendium socjalne;
- 1 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Po rozpatrzeniu wniosków na podstawie stosownych decyzji odpowiednich komisji
stypendialnych:
–
stypendia dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej
przyznano: 8 doktorantom;
–
stypendium socjalne przyznano: 3 osobom;
–
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznano: 1 osobie.
Odwołanie od odmownej decyzji dotyczącej stypendium dla najlepszych doktorantów z
Funduszu Pomocy Materialnej złożyło 2 doktorantów. Wnioski zostały rozpatrzony
pozytywnie.
2. STYPENDIUM DOKTORANCKIE
–
złożono 12 wniosków
Przyznano 11 stypendiów.
Odwołanie od odmownej decyzji dotyczącej stypendium doktoranckiego złożył 1 doktorant.
Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

3. ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
–
złożono 9 wniosków.
Przyznano 7 stypendiów.
5. Działalność Samorządu Doktorantów
W roku akademickim 2019/2020 przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu
Doktorantów WEiF UwB była mgr Marta Maksimczuk, funkcję wiceprzewodniczącego
pełnił mgr Andrzej Wierzchowski, natomiast mgr Julita Augustyńczyk została wybrana na
członka Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów. Spotkania WRSD WEiF
UwB odbywały się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorządu Doktorantów. W
roku akademickim 2019/2020 odbyły się 3 posiedzenia Wydziałowej Rady Samorządu
Doktorantów WEiZ UwB, w następujących terminach: 11.10.2019 r., 17.02.2020 r.,

03.03.2020 r. Część spotkań, ze względu na pandemię, była organizowane w trybie
obiegowym (za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych pokrewnych
komunikatorów).
WRSD WEiF na posiedzeniu 3 marca 2020 r. zaproponował zmianę/uzupełnienie
składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów Studiów Doktoranckich
Uniwersytetu w Białymstoku Zespołu Stypendialnego Studiów Doktoranckich w
dyscyplinie ekonomia i finanse, ze względu na utratę statusu doktoranta dwóch
dotychczasowych członków ww. komisji. WRSD WEiF na nowych członków
zaproponował mgr Dariusza Andrejuka i mgr Karolinę Sawośko. Dodatkowo WRSD WEiF
zaproponował mgr Karolinę Sawośko na członka Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
WEiF, na kadencje od 1 października 2020 do 31 września 2021.
W roku akademickim 2019/2020 doktoranci WEiF UwB aktywnie działali w
następujących strukturach uczelnianych:
1) mgr Marta Maksimczuk – sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
UwB (od lutego 2020 r.);
2) mgr Andrzej Wierzchowski – członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów
UwB;
3) mgr Małgorzata Roszkowska – członek Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
UwB;
4) mgr Małgorzata Roszkowska – przedstawiciel doktorantów w Uczelnianym
Zespole ds. Jakości Kształcenia UwB;
5) mgr Żero Sylwia – członek komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów
UwB.
6. Informacje pozostałe
W trakcie roku akademickiego 2019/2020 odbyło się kilka spotkań doktorantów z
Kierownikiem Studiów Doktoranckich, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania
studiów oraz wynikały z konieczności przekazania doktorantom informacji o zmianach
wynikających z wprowadzania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zwłaszcza
nowej procedury doktoryzowania się. Były to spotkania ze wszystkich doktorantami, jak
też z poszczególnymi rocznikami oraz samorządem doktorantów. W październiku 2019 r.
zorganizowano szkolenie doktorantów z zakresu elektronicznych źródeł informacji i baz
danych pt. Gdzie i jak szukać informacji do prac naukowych, szkolenie prowadzili
pracownicy Biblioteki Głównej UwB.
W roku sprawozdawczym działało Koło Naukowe Doktorantów „Cogita”, którego
opiekunem Naukowym jest prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz oraz Uniwersytecki Klub
Naukowy.
Można zwrócić także uwagę na uczestnictwo doktorantów w szkoleniach,
warsztatach, pracach projektowych, przykładowo:

Warsztaty analityczne Predictive Solutions, Podstawy analizy danych z
programem PS Imago Pro/IBM SPSS Statistics, 10-12 luty 2020 r.;
–
Prowadzenie prelekcji nt.: „Bezpośrednie dostawy produktów
ekologicznych” podczas warsztatów pt.: „Z funduszami Europejskimi na
zdrowie niech się każdy dowie na krańcu świata”, Krynki, 12.10.2019;
–
Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez CERI
International i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w
Białymstoku Niemiecki biznesowy (dla osób z podstawową znajomością
języka A2+/B1), zajęcia odbywały się w semestrze zimowym i letnim roku
akademickiego 2019/2020;
–
Udział w kursie językowym z języka angielskiego organizowanym przez
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku
TELC B2+. Zajęcia odbywały się w semestrze zimowym i letnim roku
akademickiego 2019/2020;
–
Szkolenie w ramach Introduction to Programming using HTML and CSS.
Microsoft.
Informacje dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich WEiF UwB zamieszczane
są systematycznie na stronie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w zakładce Doktorant
(http://weif.uwb.edu.pl/aktualnosci).
–

Kierownik Studiów Doktoranckich
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