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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk 

Stosowanych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

§1 Definicje pojęć 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

 

1. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych               

i Społecznych Nauk Stosowanych” realizowane przez Akademię WSB w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

2. Beneficjent – Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zygmunta Cieplaka 

1C. 

 

3. Biuro Projektu – miejsce w siedzibie Uczelni, w którym podejmowanie są działania związane 

z realizacją Umowy o dofinansowanie Projektu, w tym obsługa doktorantów. 

 

4. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w obszarze nauk 

ekonomicznych i społecznych. 

 

5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania 

kandydata do udziału w Projekcie. 

 

6. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana w celu weryfikacji i akceptacji dokumentów 

rekrutacyjnych składanych przez Kandydatów/-ki do udziału w Projekcie oraz podejmowania 

decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

 

7. Uczestnik/czka Projektu - student/ka interdyscyplinarnych studiów III stopnia Nauk 

Stosowanych. 

 

8. Stypendium motywacyjne, grantowe i zwiększone stypendium grantowe – wynagrodzenie 

projektowe, wypłacane Doktorantowi przez Beneficjenta ze środków przyznanych w Projekcie. 
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9. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tj. instytucja, z którą została 

podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. 

 

10. Menedżer Projektu -  osoba koordynująca wszelkie działania przewidziane w Projekcie oraz 

odpowiedzialna za ich realizację. 

 

 

§2 Informacje ogólne 

 

1. Projekt pt. „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk 

Stosowanych” na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB realizowany jest pod nadzorem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo 

wyższe  dla gospodarki i rozwoju  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-

2020 przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB w ramach Działania 3.2 Studia 

doktoranckie  na podstawie umowy nr POWER.03.02.00-00-I028/16-00. 

 

2. Celem głównym Projektu jest stworzenie interdyscyplinarnego programu studiów 

doktoranckich o zasięgu krajowym w ramach nauk społecznych i ekonomicznych dla 

20 doktorantów, zwiększającego jakość i efektywność kształcenia na studiach III stopnia  na 

Wydziale Nauk Stosowanych. 

 

3. Udział Uczestników/czek w Projekcie jest bezpłatny. 

 

4. Termin realizacji Projektu: od 01.10.2018 do 30.09.2023. 

 

5. Biuro Projektu zlokalizowane w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przy 

ul. Zygmunta Cieplaka 1C pok. 101. 

 

 

§3 Organizacja studiów doktoranckich 

 

1. W ramach projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych 

Nauk Stosowanych”– współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, zostaje 

uruchomiony interdyscyplinarny program studiów doktoranckich w obszarze nauk 

ekonomicznych i społecznych o zasięgu krajowym. 

 

2. Organizacja wszystkich działań w ramach projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 

Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych”, w tym rekrutacja, realizacja programu 

studiów oraz przyznawanie stypendiów dla doktorantów odbywa się według postanowień 

niniejszego Regulaminu i opiera się na rekomendacjach wskazanych w załączniku nr 12 do 

Regulaminu konkursu nr POWR. 03.02.00-IP.08-00-DOK/16 pn. „Opracowanie programów 
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studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, 

realizowane w ramach projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych 

i Społecznych Nauk Stosowanych” odbywają się zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

związanymi z organizacją studiów doktoranckich na Akademii WSB, tj. Regulaminem Studiów 

Doktoranckich w Akademii WSB uchwalonym przez Senat Wyższej Szkoły Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 17/2016/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Studiów Doktoranckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  

 

 

 

§4 Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie, wdrażane w ramach projektu „Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych”, jest przeprowadzana według 

zasad obowiązujących w Akademii WSB, z uwzględnieniem zapisów i rekomendacji 

wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazanych w kolejnym ustępie. 

 

2. Do udziału w projekcie mogą aplikować osoby spełniające następujące kryteria: 

a) kobiety i mężczyźni, w tym jeśli się zgłoszą ON; 

b) osoby posiadające wyższe wykształcenie (mgr, mgr inż.) lub inne równorzędne, uzyskane 

w innym kraju lub są beneficjentem programu „Diamentowy grant”; 

c) osoby w wieku od 24 lat i więcej, lub od 22 roku życia w przypadku uczestnika programu 

„Diamentowy grant”; 

d) osoby posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w momencie 

przystąpienia do projektu; 

e) osoby zainteresowane zdobyciem wykształcenia na poziomie studiów III stopnia. 

 

3. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają i/lub podpisują następujące dokumenty 

(w formie papierowej): 

a) regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

b) deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

c) formularz danych osobowych, 

d) oświadczenie uczestnika projektu, 

e) kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie, 

f) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 

g) kopię dyplomu ukończenia studiów mgr./mgr inż. lub decyzję o przyznaniu 

„Diamentowego Grantu”, 

h) CV z przebiegu pracy zawodowej i/lub naukowej, 

i) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych i informacje o działalności 

popularyzującej naukę, posiadanie dorobku aplikacyjnego, np. opracowania programu 

szkoleń, patenty itp., 

j) autoreferat uwzględniający wybór studiów i temat przyszłej pracy doktorskiej 

uwzględniający interdyscyplinarny i aplikacyjny charakter planowanych badań, 
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k) kopię certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 

poziomie minimum B2 (o ile kandydat posiada), 

l) opinię opiekuna naukowego/promotora pracy mgr dotycząca zamierzeń badawczych 

w obszarze planowanej pracy doktorskiej (o ile kandydat posiada). 

 

4. Rozmowy kwalifikacyjne do udziału w studiach doktoranckich w ramach projektu 

przeprowadza Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich powoływana przez Dziekana 

Wydziału. 

 

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w celu wyłonienia najlepszych kandydatów ma 

charakter konkursowy i jest oparte na systemie punktowym. Wyniki postępowania 

rekrutacyjnego są jawne.  

 

6. O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne 

kryterium: 

a) ocena na dyplomie ukończenia studiów mgr lub równorzędnych (1-5 pkt.). 

b) opinia (opiekuna naukowego, promotora pracy magisterskiej) (0-3 pkt.). 

c) opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy  dr (0-10 pkt.). 

d) udokumentowane osiągnięcia naukowe (0-4 pkt.). 

e) udokumentowany dorobek aplikacyjny (0-6 pkt.). 

f) udział w realizacji projektów badawczo rozwojowych lub naukowych (0-5 pkt.). 

g) ocena motywacji i zainteresowań naukowych kandydata oraz predyspozycji do pracy 

naukowo-badawczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej (0-5 pkt.). 

Maksymalna liczba punktów: 38. Minimalna liczba punktów do przyjęcia: 25. 

7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. Złożone przez kandydata 

dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§5 Realizacja programu studiów doktoranckich 

 

1. Kierownik studiów doktoranckich po każdym semestrze studiów dokonuje oceny stopnia 

realizacji przez doktorantów Indywidualnego Programu Badawczego. 

  

2. Ocena jest dokonywana na podstawie semestralnego sprawozdania z realizacji Indywidualnego 

Programu Badawczego. Doktoranci - Uczestnicy Projektu, składają wyżej wymienione  

sprawozdanie w terminach do: 

a) do 15 lutego danego roku - za semestr zimowy. 

b) do 30 września danego roku - za semestr letni. 

 

Sprawozdanie musi zawierać pozytywną opinię opiekuna naukowego/promotora i być 

zatwierdzone przez Menedżera Projektu studiów doktoranckich. 
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Zapisy powyższe nie dotyczą pierwszego semestru studiów, w którym stypendium będzie 

przyznawane na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisanej umowy uczestnictwa 

w projekcie przez doktoranta. 

 

3. W celu monitorowania postępów w realizacji Indywidualnego Programu Badawczego 

Menedżer Projektu raz w miesiącu przeprowadza z uczestnikami projektu indywidualne 

spotkanie sprawozdawcze. 

 

4. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed zakończeniem trzeciego semestru 

studiów doktoranckich. W uzasadnionych przypadkach otwarcie przewodu może nastąpić 

w czwartym semestrze. 

 

§6 Stypendia dla Uczestników Projektu 

1. Doktoranci - Uczestnicy Projektu mogą otrzymywać następujące stypendia: 

 

a) Stypendium motywacyjne – wypłacane na pierwszym roku studiów dla 50% doktorantów, 

którzy w procesie rekrutacji uzyskali najwyższe wyniki. 

b) Stypendium grantowe – wypłacane od trzeciego do ósmego semestru doktorantom, którzy 

przygotują Indywidualny Program Badawczy i zostanie on pozytywnie oceniony przez 

Wydziałową Komisję Nauki oraz będzie realizowany zgodnie z harmonogramem. 

c) Zwiększone stypendium grantowe – wypłacane od czwartego do ósmego semestru 

doktorantom, którzy otworzą przewód doktorski. 

 

Stypendium to nie ma charakteru socjalnego, jest stypendium celowym (badawczym) 

o charakterze motywacyjnym, nie stanowiącym stypendium w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

2. Stypendium, finansowane w ramach Projektu, w wysokości: 

a) stypendium motywacyjne – 1 000 zł, 

b) stypendium grantowe – 2 000 zł, 

c) zwiększone stypendium grantowe – 850 zł, 

- jest przyznawane Uczestnikom Projektu, po złożeniu stosownego wniosku. 

3. Wsparcie stypendialne przyznawane jest w oparciu o weryfikację postępów pracy badawczej 

doktoranta po każdym semestrze, zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu. 

 

4. Z doktorantem, Uczestnikiem Projektu, zostanie zawarta umowa stypendialna, na podstawie 

której otrzyma stypendium.  

 

5. W przypadku niewypełnienia przez doktoranta postanowień §5 Regulaminu, a w szczególności 

braku postępów w realizacji indywidualnego programu badawczego zgodnie z harmonogramem 

oraz niewywiązania się w terminie z obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów, 

stypendium, o którym mowa w niniejszym regulaminie, może zostać wstrzymane. Wznowienie 

wypłat stypendium, powinno nastąpić od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło 

usunięcie przyczyn wstrzymania stypendium. 
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6. Utrata przez Uczestnika Projektu statusu doktoranta, w myśl postanowień: Regulaminu Studiów 

Doktoranckich lub niezaliczenie roku studiów stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez 

Akademię WSB zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, ze skutkiem natychmiastowym. 

 

7. Złożenie przez Uczestnika Projektu pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie lub rezygnacji 

ze studiów doktoranckich jest równoznaczne z rozwiązaniem przez niego umowy stypendialnej 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło złożenie 

rezygnacji. Jednocześnie Akademia WSB może wezwać Uczestnika Projektu do zwrotu 

dotychczas wypłaconych stypendiów. 

 

§7 Inne formy wsparcia 

1. W ramach Projektu zaplanowano działania, w których udział Uczestnika/czki projektu jest 

obowiązkowy: 

a) warsztaty kształtujące kluczowe kompetencje badawcze doktorantów, 

b) warsztaty z doskonalenia umiejętności dydaktycznych doktorantów, 

c) warsztaty kształtujące kompetencje menadżerskie doktorantów, 

d) warsztaty kształtujące kluczowe kompetencje społeczne doktorantów, 

e) wykłady naukowców z zagranicy, 

f) zajęcia z zakresu drugiej dyscypliny, 

g) indywidualne konsultacje z ekspertem branżowym, 

h) tutoring merytoryczny, 

i) kurs przygotowujący doktoranta do zdobycia certyfikatu językowego, 

j) publikacja artykułów w czasopismach naukowych, 

k) udział w konferencjach naukowych. 

 

2. W ramach Projektu przewidziano również działania fakultatywne: 

a) udział w zagranicznych szkołach letnich. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Menedżer Projektu sprawuje nadzór merytoryczny i zapewnia koordynację zadań określonych 

w Projekcie, dotyczących uruchomienia i prowadzenia studiów doktoranckich w ramach 

projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk 

Stosowanych”, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych w Regulaminie Studiów Doktoranckich 

Akademii WSB dla Kierownika Studiów Doktoranckich, Dziekana, Rady Wydziału, Senatu 

Uczelni i Rektora. 

 

2. Stypendium jest przekazywane na rachunek bankowy Uczestnika Projektu wskazany w umowie 

stypendialnej, w każdym miesiącu, za który wypłacane jest stypendium, w terminach przyjętych 

w jednostce realizującej Projekt. 

 

3. Uczestnik Projektu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Biuro Projektu o zmianie danych 

zawartych w umowie stypendialnej oraz o okolicznościach mających wpływ na status 
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doktoranta – Uczestnika Projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych 

i Społecznych Nauk Stosowanych”. 

 

4. Informacje i dyspozycje dotyczące udziału w Projekcie należy przekazywać doktorantowi drogą 

elektroniczną lub w formie pisemnej. Doktorant zobowiązany jest odpowiadać na nie we 

wskazanych terminach. 

 

5. Dokumentację dotyczącą Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – realizacji zadań, 

przebiegu studiów doktoranckich (oddzielnie dla każdego doktoranta), obsługę administracyjną 

oraz działania związane z informacją i promocją prowadzi zespół pracowników Biura Studiów 

Doktoranckich. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia: 

umowy stypendialnej zawartej pomiędzy jednostką a Uczestnikiem Projektu, wewnętrzne 

przepisy Uczelni i jednostki realizującej Projektu oraz przepisy krajowe i unijne. 

 

7. Informacje o charakterze jawnym, dotyczące realizacji projektu „Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych”, są zamieszczane na stronie 

internetowej www.wsb.edu.pl/doktorat-interdyscyplinarny. 

 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Rektora zatwierdzającego 

niniejszy regulamin i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr  1 - wzór Deklaracja przystąpienia. 

2. Zał. nr 2 - wzór Formularz danych osobowych. 

3. Zał. nr 3 - wzór Oświadczenie uczestnika Projektu. 

4. Zał. nr 4 - wzór Umowy regulującej zasady uczestnictwa w Projekcie. 

5. Zał. nr 5 - wzór Deklaracji wypłaty stypendium. 


