UCHWAŁA Nr 18 – 2017/2018
Senatu Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
na interdyscyplinarne studia doktoranckie Między prawem a gospodarką
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) Senat Akademii Leona Koźmińskiego uchwala, co
następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie Między
prawem a gospodarką.
§ 2.
Rektor, w terminie do 30 kwietnia 2018 określa limit miejsc dla kandydatów na studia
doktoranckie.
§ 3.
1. Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie dokonywana jest, z zastrzeżeniem ust. 2,
w okresie od sierpnia do września 2018 roku.
2. Na wniosek Kierownika Studium Doktoranckiego Rektor może ogłosić, odbywającą się od
grudnia do lutego, rekrutację na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze letnim
w roku akademickim 2018/2019.
§ 4.
1. Rekrutację przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna.
2. Przewodniczący i członkowie Komisji, o której mowa w ust. 1, powoływani są spośród
nauczycieli akademickich ALK reprezentujących dziedziny nauk prawnych i nauk
ekonomicznych

II. DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
§ 5.
1. W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące
dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) ankietę osobową;
4) kopię (oryginał do wglądu) dyplomu magisterskiego lub równorzędnego wraz z
suplementem;
5) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
6) charakterystykę zainteresowań naukowych wg kwestionariusza, w tym planowana
problematykę interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, z wskazaniem kandydatury przyszłego
opiekuna naukowego;
7) kopię dowodu osobistego lub paszportu;
2. Formularze zgłoszeniowe, o których mowa w § 5, ust. 1 pkt. 1, 3 i 6 dostępne są na stronie
internetowej uczelni: http://doktoranckie.kozminski.edu.pl/ lub w Biurze ds. Studiów
Doktoranckich
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci na studia doktoranckie składają
w Biurze ds. Studiów Doktoranckich nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem
procedury kwalifikacyjnej.
III. DOSTOSOWANIE PROCESU REKRUTACJI
DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB KANDYDATÓW BĘDĄCYCH
OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
§ 6.
1. Uczelnia w ramach posiadanych środków własnych i przyznanych dotacji podejmuje
działania mające na celu umożliwienie kandydatom na studia doktoranckie będącym
osobami niepełnosprawnymi uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia doktoranckie.
2. Podejmowane działania nie mogą zmniejszać wymagań merytorycznych wobec kandydatów
i polegają w szczególności na usuwaniu barier architektonicznych z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności.
3. Rektor może, na wiosek kandydata na studia doktoranckie, dostosowując organizację
i realizację procesu rekrutacji:
a) zezwolić na włączenie do udziału w procesie rekrutacji osób trzecich, w szczególności
występujących jako tłumacze, asystenci, stenotypiści;
b) zmienić, w uzasadnionych przypadkach, terminy testów i rozmowy kwalifikacyjnej;
c) przedłużyć czas trwania testów i rozmowy kwalifikacyjnej.

IV. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§ 7.
Kandydaci na studia doktoranckie przyjmowani są na podstawie wyników z postępowania
rekrutacyjnego, które składa się z:
1) analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów ze szczególnym
uwzględnieniem charakterystyki zainteresowań naukowych, o której mowa
w §5 ust. 1 pkt 6;
2) testu sprawdzającego kompetencje w zakresie umiejętności rozumowania naukowego;
3) sprawdzianu poziomu znajomości języka obcego;
4) rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Komisją Rekrutacyjną
§ 8.
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, według wzoru
ustalonego przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
2. Protokół podpisują Przewodniczący oraz Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
§ 9.
1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni
od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Akademii Leona Koźmińskiego

/-/dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor

