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RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
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 WEiZ UwB:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

1. Informacje ogólne
W roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów doktoranckich stacjonarnych
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB przyjęto 12 osób.

Łącznie liczba

doktorantów na wszystkich rocznikach wyniosła na dzień 15.10.2018 r. 38 osób. W trakcie roku
akademickiego 2018/2019 z listy uczestników studiów doktoranckich skreślono: 4 osoby z I roku;
1 osobę z II roku, 2 osoby z III roku. Przyczynami skreśleń były:
–

niewypełnienie obowiązków wynikających z planu i programu studiów doktoranckich;

–

pisemna rezygnacja ze studiów.

Ponadto jedna doktorantka przebywała na urlopie. Jedna osoba – doktorantka kończąca IV rok studiów
w związku z przedłużającymi się badaniami, wnioskowała o przedłużenie studiów. Podjęto pozytywną
decyzję o przedłużeniu studiów o jeden rok. 3 osoby zakończyły proces kształcenia w ramach studiów
doktoranckich.

2. Organizacja kształcenia i realizacja programu studiów doktoranckich
Doktoranci na roku III i IV 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 I i II 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 prowadzone były przez pracowników samodzielnych Wydziału Ekonomii i
Zarządzania. Wyjątek stanowiły lektoraty, prowadzone przez pracowników Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku oraz zajęcia fakultatywne (rozwijające umiejętności
dydaktyczne i miękkie) dla I i II roku studiów, w części prowadzone przez adiunktów.
Rozkład zajęć dla poszczególnych roczników opracowany był przez Zespół Planistów Wydziału
Ekonomii i Zarządzania, w programie Planista. Przyjęto ogólną zasadę koncentracji zajęć w jednym lub
dwóch dniach w tygodniu. Informacje o zmianach terminów lub godzin zajęć były zamieszczane ze
stosownym wyprzedzeniem.
Doktoranci roku pierwszego, w drugim semestrze wybrali zajęcia fakultatywne, które realizowane
będą na II, III i IV roku studiów (odpowiednią informację zamieszczono na stronie WEiZ, dodatkowo
poinformowano o tym pracowników prowadzących wybrane przedmioty).
Zajęcia z języka obcego (angielskiego) wymagane na 3 roku studiów zorganizowano w formie
lektoratów dedykowanych doktorantom (zmiana wprowadzona od roku akademickim 2017/2018).
Ponadto doktoranci I roku uczestniczyli w zajęciach Język angielski w badaniach ekonomicznych (42
godz.), które będą kontynuowane na roku II i III studiów doktoranckich.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2017 Dziekana WEiZ UwB z dnia 12.06.2017 r. doktoranci I roku
złożyli do Sekretariatu Studiów Doktoranckich przygotowane wspólnie z opiekunami naukowymi
Indywidualne Plany Pracy Doktoranta. Stanowią one wyraz zamierzeń doktorantów oraz ich ustaleń z
opiekunami, które będą obowiązywać do końca ich studiów. Istnieje również możliwość ich korekty w
kolejnych latach akademickich.
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. Dwie osoby nie napisały odpowiedniej liczby rozdziałów rozprawy doktorskiej,
które były podstawą zliczenia danego roku studiów (jedna osoba z II oraz jedna osoba z III roku), w
związku z powyższym osoby te zostały skierowane na powtarzanie seminarium odpowiednio na drugim
i trzecim roku.

3. Naukowe wyniki realizacji programu kształcenia
W roku akademickim 2018/2019 Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB wszczęła przewody
doktorskie siedmiu uczestnikom studiów doktoranckich. Jednocześnie należy podkreślić, że w roku
sprawozdawczym siedmiu uczestników studiów doktoranckich z lat poprzednich pozytywnie
zakończyło przewody doktorskie i uzyskało stopień doktora nauk ekonomicznych lub społecznych
w dyscyplinie ekonomia lub ekonomia i finanse (w zależności od terminu obrony).

W roku sprawozdawczym doktoranci opublikowali 16 artykułów w czasopismach naukowych oraz
11 rozdziałów w monografiach. Dodatkowo jedna monografia powstała pod redakcję naukową
doktoranta (współredakcja). Doktoranci uzyskali w roku akademickim 2018/2019 w sumie 244 punkty.
Ponadto 15 artykułów doktorantów zostało złożonych w wydawnictwach, większość z nich przeszła już
pozytywnie proces recenzowania i została przyjęta do druku.
W czerwcu 2019 r. rozstrzygnięto trzecią edycję Konkursu na Najlepszy Artykuł Naukowy
Uczestnika Studiów Doktoranckich UwB (Uchwała nr 340/X/16 Rady WEiZ z dnia 5.12.2016 r.).
Spośród czterech artykułów złożonych na konkurs, Komisja wybrała publikację doktoranta III roku,
Pana mgr. Łukasza Zegarowicza pt. The importance of tax incentives in supporting R&D activities
in OECD countries.
W roku sprawozdawczym 29 doktorantów uczestniczyło w konferencjach naukowych, w tym w 13
przypadkach aktywnie – wygłaszając referat. Należy podkreślić, że część z wyżej wymienionych
konferencji odbyła się zagranicą. Na konferencjach zagranicznych doktoranci wygłosili 5 referatów,
jedna osoba wystąpiła w sesji plakatowej, tj.:.
–

jeden referat pt.: Wpływ ekonomii cyfrowej na klasyczne twierdzenia ekonomii – wybrane
zagadnienia, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Magistrantów i
Doktorantów/Asystentów „Interakcja

Systemów

Prawnych.

Nowoczesność

celów

stabilnego rozwoju społeczeństwa”, Uniwersytet Janka Kupały 21 maj 2019, Grodno,
Białoruś;
–

cztery referaty pt.: Administration on universities on an ex ample of Uniwersity of Bialystok;
Легализация пребывания иностранцев в Польше, Smart City solutions and future
concepts

in

Bialystok;

Międzynarodowa

Финансирование

Naukowa

Konferencja

здравоохранения
studentów,

в

magistrów

Польше.
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XIX

doktorantów

„B3AИMOДEЙCTBИE ПРАВОВЫХ СИСТЕМC COBPEMEHHOCTИ B ЦЕЛЯХ
YCTOЙЧBOГO РАЗВИТИЯ OБЩECTBA”, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im.
Janki Kupały w Grodnie, Wydział Prawa, 26 kwietnia 2019 r. Grodno, Białoruś;
–

plakat pt. Macroeconomic stabilization in Armenia in the years 2000 – 2017. Konferencja
międzynarodowa nt.: Institutional Conditions for an Innovative Development of a
Contemporary Economy”, 23 – 25 maja 2019 Wilno, Litwa.

Wśród konferencji krajowych warto wymienić trzecią konferencję doktorancką pt. Współczesne
problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, zorganizowaną na Wydziale Ekonomii i
Zarządzania UwB w dniu 24 maja 2019 r. w Białymstoku. W konferencji uczestniczyli nie tylko
doktoranci studiów doktoranckich WEiZ UwB, ale także reprezentanci kilku innych polskich uczelni.
Złożone na tę konferencję referaty zostały zrecenzowane i zaakceptowane głównie do publikacji w
monografii, która aktualnie jest w trakcie procesu wydawniczego. Przewidywany termin opublikowania
monografii to pierwszy kwartał 2020 r. Jeden wybrany artykuł, autorstwa mgr. Łukasza Zegarowicza,
wyróżniono i przekazano do redakcji czasopisma naukowego „Optimum. Studia Ekonomiczne”.

W 2019 r. opublikowano monografię pod redakcją E. Gruszewskiej i M. Roszkowskiej,
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Tom III. Analizy makro- i
mezoekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok 2019, s. 1-169, która jest efektem
końcowym drugiej konferencji doktorantów (2018 r.).
W roku akademickim 2018/2019 zaobserwować można zwiększoną aktywności doktorantów w
obszarze staży naukowych i szkół letnich. W okresie sprawozdawczym doktoranci odbyli 6 staży
naukowych, w tym 4 zagraniczne:
–

3 osoby w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Lwowskiego
Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki;

–

1 osoba w Slovak University of Agriculture in Nitra.

Dwóch doktorantów realizowało staże związane z tematyką rozprawy doktorskiej w jednostce innej niż
naukowa.
W okresie sprawozdawczym 20 doktorantów realizowało programy szkół letnich:
–

13 osób – Finance for Five, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku.
W ramach Szkoły odbył się cykl zajęć w języku angielskim obejmujący łącznie 60 godzin
wykładów, po 12 godzin w każdym z pięciu obszarów: finansów międzynarodowych,
finansów UE, finansów publicznych, finansów lokalnych oraz finansów przedsiębiorstw.
Białystok 09-20 września 2019 r.;

–

2 osoby – Doctorate Seminar on European Tax Law, Institute for Austrian and International
Tax Law, Vienna University. Tematyka dotyczyła europejskiego prawa podatkowego oraz
unikania podwójnego opodatkowania. Seminarium obejmowało cztery dni intensywnych
prac pod okiem międzynarodowego grona przedstawicieli nauki i praktyki. W ramach
seminarium uczestnicy przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich w postaci posterów
naukowych. 15-18 luty 2019 r.;

–

3 osoby – Uniwersytet Janka Kupały w Grodnie, Dialogue between EU and EAEU:
Management & Marketing HoReCa, 08-23 lipca 2019 r.;

–

2 osoby – Summer of Knowledge, Belgrade Summer School, University of Belgrade; W
ramach szkoły letniej odbył się kurs pt. Introduction to R, który obejmował zagadnienia
takie jak: An introduction to the R environment; Data generation and manipulation (data
import from multiple sources, summaries and fancy plots); Inference in various statistical
models (estimation, interpretation and prediction); Simple and multivariate regression;
Logistic regression and classification; Poisson regression; Creating clever reports with
RMarkdown; Monte Carlo methods (bootstrapping and Monte Carlo simulation). 30
czerwca -13 lipca.2019 r.

Dodatkowo 3 doktorantów planuje swoje uczestnictwo w III Jesiennej Szkole Prawa Medycznego na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która ma odbyć się w listopadzie 2019 r.

Istotną formą aktywności naukowej podejmowaną przez doktorantów jest także ubieganie się o
dofinansowanie projektów naukowych w ramach procedury konkursowej. W okresie sprawozdawczym:
–

1 osoba otrzymała dofinansowanie w ramach grantów z funduszu Badań Młodych
Naukowców;

–

3 osoby realizowały granty BMN uzyskane wcześniej;

–

1 osoba złożyła wniosek o dofinansowanie projektu badawczego NCN w ramach konkursu
PRELUDIUM (wniosek czeka na rozstrzygnięcie);

–

1

osoba jest członkiem zespołu badawczego w ramach projektu badawczego pt.

Oczekiwania pracodawców a kompetencje społeczne absolwentów uczelni wyższych,
1.03.2019-29.02.2020;
–

1 osoba została członkiem zespołu badawczego w projektowanym grancie NCN, konkurs
OPUS 18 (wniosek czeka na rozstrzygnięcie).

W roku akademickim 2018/2019 jedna osoba czynnie uczestniczyła w pracach redakcji
naukowej następujących czasopisma:
–

Białostockie Studia Prawnicze, sekretarz tematyczny tomu;

–

Annual Center Review, sekretarz naukowy.

W okresie sprawozdawczym doktoranci angażowali się w prace organizacyjne na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyli między innymi w pracach
organizacyjnych następujących konferencji naukowych:
-

Konferencji Naukowej nt. Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych
naukowców, Białystok 24 maja 2019 r. – 9 osób;

-

Konferencji Naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB nt. Ekonomia, Finanse,
Zarządzanie - dylematy i wyzwania, Augustów 11-12 października 2018 r. – 1 osoba;

-

II Wschodnioeuropejskiej Konferencji Naukowej nt. Kryptowalut, Białystok 4 marca
2019 r. –2 osoby;

-

Warsztatów Praktycznych towarzyszących III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców – 2 osoby;

-

Polsko–Ukraińskiej Szkoły Prawa w Białymstoku, organizowanej we współpracy
Uniwersytetu w Białymstoku z Ukraińską Akademią Administracji Publicznej przy
Prezydencie Ukrainy – Odeskim Regionalnym Instytutem Administracji Publicznej,
Białystok.

4. Stypendia
W roku 2018/2019 doktoranci składali wnioski o przyznanie trzech kategorii stypendiów:

1. STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

-

złożono 21 wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów;

-

6 wniosków o stypendium socjalne;

-

1 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Po rozpatrzeniu wniosków na podstawie stosownych decyzji:
–

stypendia dla najlepszych doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej przyznano:
15 doktorantom (w tym: 5 dla doktorantów 1 roku);

–

stypendium socjalne przyznano: 5 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 23 wnioski.

Przyznano 15 stypendiów (w tym: 6 dla doktorantów z 1 roku).

3. ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
–

złożono 21 wnioski.

Przyznano 10 stypendiów (w tym: 3 dla doktorantów z 1 roku).
Dwóch uczestników studiów doktoranckich otrzymało również stypendia ufundowane przez Santander
Bank.

5. Działalność Samorządu Doktorantów
W roku akademickim 2018/2019 odbyło się 7 posiedzeń Wydziałowej Rady Samorządu
Doktorantów WEiZ UwB, w następujących terminach: 24.10.2018, 11.12.2018, 05.02.2019, 4.04.2019,
13.05.2019, 10.06.2019, 24.06.2019. W trakcie trwania posiedzeń przeprowadzono między innymi:
wybór przedstawiciela I roku studiów doktoranckich do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów;
wybrano przedstawiciela doktorantów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów;
Doktoranckiej Komisji Stypendialnej; zaopiniowano projekt programu Szkoły Doktorskiej Nauk
Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku; udzielono opinii dotyczącej przedstawionej kandydatury na
kierownika Studiów Doktoranckich.
W roku akademickim 2018/2019 przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
WEiZ UwB była mgr Marta Maksimczuk, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił mgr Andrzej
Wierzchowski,

natomiast

mgr Julita Augustyńczyk została

Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WEiZ UwB.

wybrana

na

członka Prezydium

W roku akademickim 2017/2018 doktoranci WEiZ UwB działali w następujących strukturach
uczelnianych:
mgr Marta Maksimczuk
–

członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB;

mgr Andrzej Wierzchowski
–

członek Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB;

mgr Małgorzata Roszkowska
–

członek Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej UwB;

–

przedstawiciel doktorantów w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia UwB;

–

członek Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB (sekretarz, do
30.11.2018 r.);

–

członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów (sekretarz, do
30.11.2018 r.);

mgr Żero Sylwia
–

członek komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów UwB;

6. Informacje pozostałe
W trakcie roku akademickiego 2018/2019 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 tzw.
Ustawy 2.0. Były to spotkania ze wszystkich doktorantami, jak też z poszczególnymi rocznikami oraz
samorządem doktorantów. Ostatnie spotkania odbyły się w maju 2019 r. W październiku 2018 r.
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 2019 r. doktoranci założyli Koło Naukowe Doktorantów „Cogita”, opiekunem
Naukowym została prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz. W roku sprawozdawczym działał również
Uniwersytecki Klub Naukowy.
Można zwrócić także uwagę na uczestnictwo doktorantów w szkoleniach, warsztatach, pracach
projektowych, przykładowo:
–

International Didactic Seminar on the Teaching Process in the Area of Finance 16th
September 2019 Bialystok, Faculty of Economics and Management University of Bialystok;

–

Warsztaty naukowe CASE „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego”, 2526.03.2019;

–

warsztatów nt. Krótkie Łańcuchy Dostaw - istota, aspekty prawne, doświadczenia
wybranych państw, modele, 26.10.2018;

–

International Didactic Seminar”, 16.09.2019;

–

udział w pracach grupy projektowej pt. Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji
produktów ekologicznych w województwie Podlaskim z wykorzystaniem modeli krótkich
łańcuchów dostaw, projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski województwa
Podlaskiego;

–

warsztaty praktyczne w ramach III Konferencji Naukowej Doktorantów pt. Współczesne
problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, w ramach których doktoranci
wysłuchali wykładu pt. Startups assessment and financing sources. The example of the
University of Cambridge oraz odbyli zajęcia z trenerami z Białostockiego Parku NaukowoTechnologicznego, 23.05.2019.

Informacje dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich WEiZ UwB zamieszczane są
systematycznie na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB w zakładce Doktorant
(http://weiz.uwb.edu.pl/aktualnosci).

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

