
ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0201-82/2020 

z dnia 10 grudnia 2020 roku 

 
w sprawie 

warunków i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego 
doktora w trybie eksternistycznym w języku polskim lub w języku obcym 

 
Na podstawie §7 ust. 2 Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 46/2019 

z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wraz z określeniem sposobu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), art. 23 ust. 1 w związku z art. 197 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Rektor – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 
2) Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 
3) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 
4) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1668 z późn.zm.); 
5) kandydat – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie 

eksternistycznym w języku polskim lub w języku obcym poprzez udział w Programie 
Doktorskim UEK; 

6) Program Doktorski UEK - zorganizowana forma aktywności Uczelni obejmująca 
całokształt działań umożliwiających uzyskanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym, o której mowa w Regulaminie uzyskiwania stopnia naukowego 
doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie (załącznik do Uchwały Senatu UEK nr 25/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 
roku).  

§ 2 
1. Ubieganie się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Uczelni jest 

możliwe wyłącznie poprzez udział w Programie Doktorskim UEK. 

2. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Programie 
Doktorskim UEK w języku polskim powinny: 

- wykazać się posiadaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo 
równorzędnym lub posiadaniem dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 
327 ust. 2 Ustawy,  dającym prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w 
państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała  

- lub spełnić wymagania, o których mowa w art. 186 ust.2 Ustawy. 

3. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w ramach 

Programu Doktorskiego UEK w języku obcym powinny wykazać się:  

1) posiadaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędnym lub posiadaniem dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 

lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającym prawo do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, 

która go wydała lub spełnić wymagania, o których mowa w art. 186 ust.2 Ustawy 

oraz 



2) znajomością nowożytnego języka obcego, w którym prowadzony jest Program 

Doktorski UEK, a efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego muszą 

być potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, 

poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co 

najmniej B2. 

4. Rekrutacja kandydatów, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w Programie Doktorskim 

UEK, odbywa się dwa razy do roku w terminach określonych na stronie internetowej 

Szkoły Doktorskiej UEK.  
5. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym powinien 

złożyć do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK, drogą elektroniczną, na adres wskazany 

na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej – wniosek w sprawie zakwalifikowania do 

udziału w Programie Doktorskim UEK realizowanym w trybie eksternistycznym wraz z 

załącznikami. 

6. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie przedmiotu wniosku oraz określenie danych osobowych kandydata, w 

tym: imię, (imiona), nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL albo w 

przypadku nieposiadania numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, dane kontaktowe, w tym adres 

do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; 

2) określenie przez kandydata dyscypliny, w której zamierza ubiegać się  
o nadanie stopnia doktora; dyscypliny są określone w §4 ust.2; 

3) zgodę pracownika naukowego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. 

Kandydat może dokonać wyboru opiekuna naukowego spośród osób, które 

zgłosiły gotowość do objęcia funkcji opiekuna naukowego za pośrednictwem 

systemu informatycznego prowadzonego przez Szkołę Doktorską UEK. Zasady 

zgłaszania gotowości do pełnienia funkcji opiekuna naukowego przedstawione 

zostały w §3; 

4) zaakceptowaną przez opiekuna naukowego propozycję badawczą w obszarze 

zgodnym z dyscypliną, w której zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora 

– propozycja badawcza powinna spełniać wymagania określone w §4; 

5) elektroniczne kopie następujących dokumentów: 

a) życiorysu, 

b) odpisu dyplomu uzyskania stopnia magistra, magistra inżyniera lub tytułu 

równorzędnego oraz suplement do dyplomu lub transkrypt ocen,  

c) fotografii, 

d) certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, 

e) wykazu publikacji i ich kopii lub tekstu publikacji wraz z zaświadczeniem o 
przyjęciu do druku (jeśli dotyczy), 

f) potwierdzenia odbytych staży, doświadczenia w pracy akademickiej, 
prowadzenia wykładów gościnnych (jeśli dotyczy), 

g) potwierdzenia wystąpień na konferencjach naukowych (jeśli dotyczy),   

h) listu rekomendacyjnego od pracownika naukowego lub pracodawcy (jeśli 
dotyczy), 

i) zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania 
kwalifikacyjnego, 

j) w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym w języku obcym - certyfikatu potwierdzającego znajomość 
języka obcego przynajmniej na poziomie B2 lub dokumentu 
potwierdzającego, że ukończone przez kandydata studia pierwszego stopnia 
lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone były 
w języku obcym zgodnym z językiem, w którym prowadzony będzie Program 
Doktorski UEK. 



 

§3 

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym powinien 

wskazać proponowanego opiekuna naukowego spośród pracowników, którzy zgłosili 

gotowość do objęcia opieką naukową doktoranta. Ostateczną decyzję w sprawie 

wyznaczenia opiekuna naukowego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK. 

2. Ofertę objęcia opieką naukową przyszłych doktorantów zamierzających podjąć 

kształcenie w ramach Programu Doktorskiego UEK mogą zgłaszać osoby posiadające 

co najmniej stopień doktora habilitowanego i posiadające uprawnienia do pełnienia 

funkcji promotora w postępowaniu doktorskim.  

3. Ofertę, o której mowa w ust. 2, mogą zgłaszać: 

1) osoby będące pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  

2) osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, po 

uprzednim uzyskaniu zgody od Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK. 

4. Oferta, o której mowa w ust. 2, zgłaszana jest poprzez system informatyczny Szkoły 

Doktorskiej UEK. 

5. Oferta obejmuje: 

1) informację o pracowniku mającym pełnić funkcję opiekuna naukowego 

przyszłego doktoranta (imię, nazwisko, miejsce pracy, zainteresowania 

badawcze),  

2) propozycję obszaru badawczego (obszarów badawczych) obejmującego 

tematykę proponowanej pracy doktorskiej przyszłego doktoranta. 

6. Decyzję w sprawie akceptacji oferty opieki naukowej podejmuje Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej UEK. 

 

§4 

1. Tematyka przygotowanej przez kandydata propozycji badawczej powinna być zgodna  

z dyscypliną, w której kandydat zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora. 

2.  Propozycja badawcza, o której mowa w ust.1, powinna mieścić się w ramach jednej z 

dyscyplin reprezentowanych przez Uczelnię, wskazanych w ogłoszeniu Dyrektora 

Szkoły Doktorskiej UEK wraz z informacjami o rekrutacji do Programu Doktorskiego 

UEK. 

3. Propozycja badawcza, która nie mieści się w obszarze dyscyplin reprezentowanych 

przez Uczelnię, nie będzie rozpatrywana.  

4. Propozycja badawcza, licząca 6-8 stron (bez strony tytułowej, spisu treści oraz 

bibliografii) powinna zawierać: 

1) temat, 

2) uzasadnienie wyboru propozycji badawczej, 

3) odniesienie do szerszego kontekstu teoretycznego w oparciu o przegląd 

literatury, 

4) sformułowanie celu badań, hipotez lub pytań badawczych, 

5) przedstawienie źródeł informacji i metod badawczych, 

6) prezentację planowanej procedury badawczej i spodziewanych rezultatów 

badań, 

7) bibliografię, obejmującą prace, do których kandydat odwołuje się  

w przedkładanej propozycji badawczej. 

 

§5 

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: 

1)  ocena propozycji badawczej kandydata, 



2)  ocena punktowa wniosku kandydata z uwzględnieniem pozostałych kryteriów, 

3)  decyzja o akceptacji wniosku oraz wskazanie opiekuna naukowego lub decyzja 

o braku akceptacji wniosku (§6). 

2. Ocena propozycji badawczej kandydata dokonywana jest przez dwóch niezależnych 

recenzentów wskazanych przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej. Jako ostateczną 

ocenę przyjmuje się średnią arytmetyczną z tych dwóch ocen. Każda z wymienionych 

osób ocenia propozycję badawczą w skali od 0 do 18 punktów. Jeżeli różnica ocen 

będzie większa niż 5 pkt, wówczas ocena ostateczna propozycji badawczej dokonywana 

jest w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK. 

3. Ocena propozycji badawczej, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest za 

pośrednictwem systemu internetowego służącego do obsługi procesu kwalifikowania 

osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym 

w języku polskim lub w języku obcym. 

4. Oprócz propozycji badawczej ocenie podlegają następując elementy:  

1) odbyte staże, doświadczenie w pracy akademickiej, wykłady gościnne: 0-2 pkt.,  

2) publikacje naukowe autorstwo lub współautorstwo: książki, artykułu naukowego, 

referatu opublikowanego w materiałach konferencyjnych, ekspertyzy, doniesienia 

naukowego). Ocena będzie obejmować rangę publikacji i oraz ujęcie ich w 

wykazach, o których mowa w art. 267 ust.3 Ustawy; ocena dokonywana będzie 

w skali: 0-5 pkt., 

3) wystąpienia na konferencjach naukowych: 0-1 pkt.,  

4) znajomość języków obcych, na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 

potwierdzona certyfikatami: 

a)  w przypadku kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w 

Programie Doktorskim UEK prowadzonym w języku polskim:  

-  znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym: 0-2 pkt., 

-  znajomość kolejnych języków obcych: 0-1 pkt. 

b)  w przypadku kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w 

Programie Doktorskim UEK prowadzonym w języku obcym:  

- znajomość języka obcego różnego od języka, w którym prowadzony jest 

Program Doktorski UEK i różnego od języka polskiego na poziomie B2 lub 

wyższym: 0-2 pkt. 

- znajomość kolejnych języków obcych różnych od języka, w którym  

prowadzony jest Program Doktorski UEK i różnych od języka polskiego: 0-

1 pkt.  

5) list rekomendacyjny (od pracownika naukowego lub pracodawcy): 0-1 pkt.  

5. Maksymalna łączna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat w postępowaniu 
kwalifikacyjnym wynosi 30. 

6. Ocena punktowa wniosku kandydata dokonywana jest przez Radę Naukową Szkoły 
Doktorskiej UEK. 

7. Do udziału w Programie Doktorskim UEK kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali w 
postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 15 punktów i których propozycja badawcza 
została oceniona na co najmniej 10 punktów. 

8. Wyniki oceny propozycji badawczej oraz oceny punktowej wniosku kandydata 
wskazywane są na Karcie Oceny Punktowej, podpisywanej przez Przewodniczącego 
Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej.  

 

§ 6 
1. Decyzję dotyczącą akceptacji wniosku kandydata o umożliwienie rozpoczęcia procesu 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora poprzez udział w Programie Doktorskim UEK 
podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK na podstawie oceny dokonanej zgodnie z 



§5. Jednocześnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK podejmuje decyzję o wyznaczeniu 
opiekuna naukowego dla kandydata. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przysługuje kandydatowi prawo złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy składane do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 
§ 7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 
w sprawie warunków i trybu kwalifikowania osób ubiegających się o nadanie stopnia 
naukowego w trybie eksternistycznym w języku polskim lub języku obcym,  
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Procedura naboru kandydata wszczęta i niezakończona do dnia wejścia w życie 
niniejszego Zarządzenia odbywa się według przepisów dotychczasowych. 

                                                      
   

                                                                                         
           REKTOR 

 
 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 
 

 

                                                                             
 


