
Uchwała Nr 28/2014 

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 
 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2  

pkt 1  lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 

2014/2015. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 10/2012 Senatu 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu studiów doktoranckich. 

3. Studia doktoranckie prowadzone w Uczelni na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr 8/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego  

w Kielcach, prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia według 

programu tych studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym dalej 

Uniwersytetem lub Uczelnią, określa organizację i przebieg studiów doktoranckich oraz związane  

z tym prawa i obowiązki doktoranta Uniwersytetu. 

2. Studia doktoranckie w Uniwersytecie prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów,  

a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572  

z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, 

2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581), 

3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. nr 196 poz. 

1169 ze zm.), 

4) statutu Uniwersytetu, 

5) Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu, zwanego dalej „regulaminem”. 

 

§ 2 

 

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone przez wydziały Uniwersytetu posiadające uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Studia doktoranckie prowadzone przez wydziały, o których mowa w ust.1 mogą być prowadzone przy 

udziale innych wydziałów Uczelni, jak również jednostek organizacyjnych spoza Uczelni 

spełniających warunki określone w ustawie. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 zadania wydziałów oraz sposób finansowania prowadzonych przez 

nie studiów określają porozumienia między odpowiednimi wydziałami Uniwersytetu, zawierane za 

zgodą rektora Uniwersytetu, albo umowy z jednostkami spoza Uniwersytetu, zawierane przez rektora 

Uniwersytetu na wniosek rady właściwego wydziału. 

 

§ 3 

 

1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich przygotowuje rada wydziału. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać: 

1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki  

i dyscypliny artystycznej, 

2) określenie efektów kształcenia, 

3) program studiów doktoranckich, 

4) określenie formy studiów doktoranckich, 

5) określenie czasu trwania studiów doktoranckich, 

6) warunki i tryb rekrutacji, 

7) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, 

3. Przed zaakceptowaniem wniosku rektor może zlecić przeprowadzenie analizy ekonomicznej 

prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich. 

4. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich. 

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego te studia. 

6. Nadzór nad studiami doktoranckimi prowadzonymi w Uniwersytecie sprawuje, z upoważnienia 

rektora, prorektor właściwy ds. dydaktycznych i studenckich 

 

 

 



§ 4 

 

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

3. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala rektor, przy czym nie może ona 

przekraczać kosztów kształcenia. 

4. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta 

w formie pisemnej między doktorantem a Uniwersytetem. 

 

§ 5 

 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. 

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów 

doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego określonego w odrębnych 

przepisach. 

3. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, łącznie 

nie dłużej niż o rok, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,  

w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4  roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności. 

4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora,  może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 

uczestnictwa w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, 

łącznie nie dłużej niż o dwa lata. 

 

§ 6 

 

1. Uczestnikami studiów doktoranckich, zwanych dalej doktorantami mogą być obywatele polscy oraz 

cudzoziemcy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która  posiada tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny. 

3. Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Senat Uniwersytetu. Uchwałę 

podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego  

w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy. 

 

§ 7 

 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, 

którego treść określa statut Uniwersytetu. 

2. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktoranta. 

3. W przypadku niepodjęcia studiów - kierownik studiów skreśla doktoranta z listy uczestników studiów 

doktoranckich. 

 

 

II.  PROGRAM I TOK SUDIÓW 

 

§ 8 

 

1. Studia doktoranckie odbywają się zgodnie z planami i programami studiów uchwalonymi przez 

właściwą radę wydziału. 

2. Program studiów doktoranckich obejmuje: 

1) zajęcia z przedmiotów kształcenia ogólnego, 



2) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich, 

3) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć 

dydaktycznych i nowych technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów, 

4) indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora, 

5) praktyki zawodowe. 

3. Program studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych 

do ukończenia studiów doktoranckich, w szczególności: wykaz i liczbę godzin zajęć obowiązkowych; 

wykaz obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, zasady zaliczania kolejnych lat studiów doktoranckich 

oraz plan organizacji zajęć i praktyk zawodowych. 

 

§ 9 

 

1.Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub 

badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 

1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej  

z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki 

oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, 

obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki, 

2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych, 

3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli 

uczonego lub artysty. 

2. Realizacja programu studiów doktoranckich w uczelni przygotowuje do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności 

związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem 

nowych technologii w kształceniu studentów. 

 

§ 10 

 

Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych w tym także poza jednostką prowadzącą 

kształcenie, 

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych, 

3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 

publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co 

najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej 

lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego, 

4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki 

zawodowe, 

5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką 

promotora albo promotora i promotora pomocniczego, 

6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

 

§ 11 

 

1. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem 

studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. 

2. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 

3. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 

punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-

rozwojowym. 

4. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 

punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 



5. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną wszystkim przedmiotom zgodnie z 

zasadami przewidzianymi dla systemu ECTS. Punkty przypisuje się również praktykom stanowiącym 

integralną część planu studiów. 

§ 12 

 

1. Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich 

prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w uczelni, nie może być 

mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 

2. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w 

uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§ 13 

 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający 

aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, albo osiągnięcia artystyczne  

z okresu ostatnich 5 lat. 

2. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich w Uczelni oraz poszczególne zaliczenia i egzaminy 

mogą być prowadzone w języku obcym na zasadach określonych przez właściwą radę wydziału. 

 

§ 14 

 

1. Do oceny zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę, której przypisuje się odpowiednie litery 

systemu ECTS: 

bardzo dobra - 5.0 - w systemie ECTS    – A 

dobra plus  - 4,5 - w systemie ECTS    – B 

dobra  - 4,0 - w systemie ECTS    – C 

dostateczna plus - 3,5 - w systemie ECTS    – D 

dostateczna  - 3,0 - w systemie ECTS    – E 

niedostateczna - 2,0 - w systemie ECTS    – F 

2. Egzaminy i zaliczenia podlegają wpisowi do indeksu oraz do karty przebiegu studiów doktoranckich. 

 

§ 15 

 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki trwający od 1 października do 

30 września następnego roku kalendarzowego. 

2. Do 30 czerwca każdego roku doktorant zobowiązany jest przedłożyć kierownikowi studiów 

doktoranckich następujące dokumenty: 

1) sprawozdanie z realizacji badań naukowych i postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 

zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora, 

2) indeks i kartę przebiegu studiów doktoranckich z wpisami wymaganymi przez program studiów, 

3)  inne dokumenty wymagane przez program studiów doktoranckich. 

3. W przypadkach wskazanych w § 5 ust 2-4 kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin, 

o którym mowa w ust. 2 lub przenieść niektóre obowiązki na następny rok studiów doktoranckich. 

4. Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję  

o zaliczeniu roku studiów doktoranckich do dnia 30 września każdego roku. 

 

§ 16 

 

1. Kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów  

w przypadku: 

1) postępowania niezgodnego z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich, 

2) nierealizowania programu studiów doktoranckich, 

3) braku postępu w prowadzeniu badań naukowych i nie składania sprawozdań 

z ich przebiegu, 



4) nie przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej do dnia  zakończenia ostatniego roku studiów,  

z uwzględnieniem przedłużeń o których mowa w § 5, 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 3, 

5) w przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich  niewniesienia opłat związanych z tokiem 

studiów. 

2. Kierownik skreśla doktoranta z listy doktorantów w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji z odbywania studiów doktoranckich. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust.1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora, składane za pośrednictwem 

kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

4. Decyzja rektora jest ostateczna. 

5. Skreślenie z listy doktorantów nie wstrzymuje postępowania w przewodzie doktorskim, na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

§ 17 

 

1. Doktorantowi nie przysługuje prawo do powtarzania roku. 

2. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się ich wznowienia. 

 

§ 18 

 

1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki. 

2. Obrona rozprawy doktorskiej, w ramach studiów doktoranckich, następuje do dnia  zakończenia 

ostatniego roku studiów, z uwzględnieniem przedłużeń o których mowa w § 5. 

3. W szczególnych wypadkach termin określony w ust. 2 może zostać przedłużony na wniosek 

doktoranta, przez dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie, nie dłużej jednak niż o trzy 

miesiące. Przedłużenie terminu do obrony rozprawy doktorskiej może zostać ponowione, jednakże nie 

więcej niż raz. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do rektora, składane za pośrednictwem 

dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Doktorantowi, który nie ukończył studiów doktoranckich wydaje się na jego wniosek zaświadczenie  

o przebiegu studiów. 

 

III. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW, PRZENIESIENIA 

 

§ 19 

 

1. Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce 

może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 

2. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala  

i zatwierdza rada wydziału. Rada wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie 

kierownikowi studiów, który współpracuje z opiekunem naukowym lub promotorem doktoranta. 

3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia polega na rozszerzeniu zakresu 

wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalności naukowej, łączeniu dwu lub więcej 

specjalności naukowych w obrębie jednej lub więcej dyscyplin, a także na udziale doktoranta  

w pracach badawczych. 

4. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia może być podstawą do 

skrócenia okresu studiów, nie mniej jednak niż do dwóch lat. 

5. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia nie może być podstawą do 

przedłużenia okresu studiów doktoranckich. 

6. W ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zapewnia się szczególną opiekę 

dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia. 

7. Opiekun naukowy lub promotor przedstawia kierownikowi studiów do końca roku akademickiego 

informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Jeżeli doktorant nie 

osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, kierownik studiów występuje do rady wydziału  

o cofnięcie zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. 

 



§ 20 

 

1. Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta 

znajdującego się w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniającą podjęcie takiego trybu 

studiów. 

2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odrębnych terminów realizacji obowiązków 

dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie 

powinno prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. 

3. Okresem rozliczeniowym dla doktorantów wymienionych w ust. 2 jest rok akademicki. 

4. Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok 

akademicki. 

5. W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji 

studiów lub braku postępów w kształceniu i działalności badawczej, kierownik studiów może cofnąć 

zgodę na ten tryb studiów. 

§ 21 

Doktorant może ubiegać się o: 

1) przeniesienie do innej uczelni, 

2) zmianę dyscypliny naukowej w ramach tej samej dziedziny nauki/sztuki, 

3) zmianę formy studiów, 

4) podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia lub indywidualnej 

organizacji studiów na zasadach określonych w §19 i § 20. 

 

§ 22 

 

Doktorant uczelni, który zamierza przenieść się do innej szkoły wyższej, zobowiązany jest: 

1) pisemnie powiadomić kierownika studiów, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem 

przeniesienia, o nazwie szkoły wyższej, w której zamierza kontynuować studia, 

2) wypełnić wszystkie obowiązki wobec Uczelni, 

3) oddać legitymację doktoranta. 

§ 23 

 

1. Doktorant innej uczelni lub jednostki naukowej, w tym także zagranicznej po zaliczeniu pierwszego 

roku studiów może ubiegać się o przyjęcie do Uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające 

z przepisów uczelni lub jednostki naukowej, w której studiował. Spełnienie tych obowiązków 

potwierdza właściwy jednoosobowy organ dotychczasowej uczelni lub jednostki naukowej. 

2. Kierownik studiów, podejmując decyzję o przyjęciu, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia 

zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia. 

3. Kierownik studiów może odmówić przyjęcia doktoranta w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy 

organizacyjne. 

4. Doktorant, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, składa ślubowanie. 

 

§ 24 

 

Zasady, o których mowa w § 23 ust. 1-3, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów. 

 

§ 25 

 

Kierownik studiów, podejmując decyzję o przyjęciu lub zmianie formy studiów określa warunki, termin  

i sposób uzupełnienia przez doktoranta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów 

nauczania. Jednocześnie, na podstawie zdanych już poprzednio przez doktoranta egzaminów, decyduje  

o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone. 

 

 

 

 

 



§ 26 

 

Kierownik studiów odmawia przyjęcia doktoranta z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, jak 

również przeniesienia na inną dyscyplinę naukową oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy 

doktorant: 

1) nie zaliczył pierwszego roku, 

2) jest zawieszony w prawach doktoranta, 

3) nie została zatarta kara wydalenia go ze szkoły, 

4) toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. 

 

§ 27 

 

1. Doktorant może realizować część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej lub 

jednostce naukowej, w szczególności na podstawie porozumień, których Uczelnia jest stroną. 

2. Zasady kierowania studentów Uczelni na studia do innej uczelni i odbywania tam studiów oraz zasady 

przyjmowania na studia w Uczelni studentów z innych uczelni określają odpowiednie  przepisy  

i normy systemu ECTS. 

3. Rada wydziału lub kierownik studiów ustala indywidualnie plan i program studiów doktorantowi 

podejmującemu studia w innej uczelni lub jednostce naukowej na zasadach określonych w systemie 

ECTS. W przypadku, gdy program realizowany przez doktoranta w innej uczelni lub jednostce 

naukowej był niezgodny z programem studiów doktoranckich obowiązującym na Uniwersytecie  

kierownik studiów określa różnice programowe, które winne być zaliczone w okresie kolejnego roku 

studiów, następującego po powrocie z innej uczelni lub jednostki naukowej. 

4. Spełnienie wymagań, na zasadach ustalonych w ust. 3, stanowi podstawę zaliczenia roku. 

5. Zasady zaliczania poszczególnych okresów studiów dla doktorantów studiujących w innej uczelni lub 

jednostce naukowej w systemie ECTS określa kierownik studiów. Liczba punktów ECTS 

przypisywana jest wszystkim przedmiotom, z których doktorant uzyskał zaliczenie i zgodną z planami 

studiów oraz normami przewidzianymi dla systemu ECTS. 

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA 

 

§ 28 

 

1. Doktorant ma prawo do: 

1) opieki nad pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego, a po otwarciu 

przewodu doktorskiego – promotora lub promotora oraz promotora pomocniczego, 

2) wsparcia w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej ze strony opiekuna naukowego 

3) zmiany opiekuna naukowego w uzasadnionych przypadkach, 

4) korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych Uniwersytetu, 

5) korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej Uniwersytetu w zakresie niezbędnym do 

realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy 

doktorskiej, na zasadach obowiązujących w danej jednostce, 

6) ubiegania się o środki finansowe na badania naukowe w ramach dotacji celowej działalności 

statutowej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

7) ubiegania się o środki finansowe na działalność naukowo badawczą z innych źródeł niż 

wymienione w punkcie 5, 

8) odbywania stażów naukowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub 

promotora i za zgodą kierownika studiów, przy czym czas pobytu na stażu wlicza się do okresu 

studiów, 

9) bezpłatnego przeprowadzenia przewodu doktorskiego, o ile obrona rozprawy doktorskiej nastąpi  

w terminie wskazanym w § 18 pkt 2 lub 3, 

10) posiadania legitymacji doktoranta, 

11) ubiegania się o stypendium doktoranckie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

12) ubiegania się o stypendium doktorskie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

13) uzyskania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 



14) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami, 

15) przerwy wypoczynkowej wynikającej z organizacji roku akademickiego, 

16) zrzeszania się w samorządzie doktorantów. 

2. Sposoby zapewnienia doktorantowi niepełnosprawnemu lub przewlekle choremu uczestnictwa  

w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań 

alternatywnych wobec doktorantów niepełnosprawnych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni. 

 

§ 29 

 

Obowiązkiem doktoranta jest: 

1) przestrzeganie tekstu ślubowania i kodeksu etyki doktoranta opracowanego przez Samorząd 

Doktorantów Uniwersytetu, 

2) realizowanie programu studiów doktoranckich i spełnianie innych obowiązków przewidzianych  

w planie i programie studiów, 

3) składanie okresowych sprawozdań z pracy naukowo-badawczej oraz innych dokumentów 

wymaganych planem i programem studiów, 

4) odbywanie praktyk zawodowych, 

5) udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje pracę doktorską, 

6) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu, 

7) rozliczenie się z Biblioteką Uniwersytecką do 30 września każdego roku, potwierdzone przez 

uprawnioną osobę stosownym wpisem w indeksie, 

8) postępowanie zgodne z regulaminem studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi 

w Uczelni, 

9) powiadomienie właściwego dziekanatu o podjęciu zatrudnienia w trakcie studiów doktoranckich, 

10) przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej przed datą zaliczenia ostatniego roku studiów. 

 

§ 30 

 

Prawa i obowiązki doktoranta wygasają, z dniem: 

1) podjęcia przez właściwą radę wydziału uchwały w przedmiocie nadania stopnia doktora, 

2) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów. 

 

§ 31 

 

Za naruszenie przepisów prawa i przepisów obowiązujących w Uniwersytecie doktorant ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 32 

 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie tworzą samorząd doktorantów. 

2. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów. 

3. Organy samorządu doktorantów mają prawo do występowania z wnioskami i propozycjami do Senatu 

i innych organów Uniwersytetu sprawach objętych niniejszym regulaminem. 

4. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów  

i Senatu Uniwersytetu z prawem głosu, w liczbie określonej przez Statut Uniwersytetu. 

 

V. RADA WYDZIAŁU I DZIEKAN 

 

§ 33 

 

Do zadań rady wydziału prowadzącego studia doktoranckie należy w szczególności: 

1) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia 

badań naukowych przez doktorantów, 

2) zatwierdzanie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, 



3) opiniowanie przygotowanego przez kierownika studiów doktoranckich projektu rekrutacji na studia, 

4) uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich, 

5) wydawanie opinii w przedmiocie powołania i odwołania kierownika studiów doktoranckich, za 

wyjątkiem sytuacji wskazanych w odrębnych przepisach 

6) powoływanie i odwoływanie opiekunów naukowych. 

 

§ 34 

Do zadań dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów od oceny o których mowa w § 36 pkt 3 regulaminu, 

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji o których mowa w § 36 pkt 5 regulaminu, 

3) podejmowanie decyzji o których mowa w § 18 ust. 3 regulaminu. 

 

 

VI. KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

§ 35 

 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady 

wydziału i właściwego organu samorządu doktorantów. 

2. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora 

habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo, 

która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 

21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki, 

2) wykonuje pracę w jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej studia doktoranckie i jest 

zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania 

kierownika pierwszych studiów doktoranckich na danym wydziale Uczelni. 

4. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku o jej wydanie. 

5. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu,  

o którym mowa w ust. 4. 

 

§ 36 

 

Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności: 

1) organizacja realizacji programu studiów, 

2) uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej, 

3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, 

4) przedkładanie radzie wydziału kandydatów na opiekunów naukowych doktorantów, 

5) podejmowanie decyzji w zakresie zaliczenia lat studiów, a także przypadkach wskazanych w § 5 ust. 

2-4 w sprawie przeniesienia wymagań programowych na kolejny rok 

6) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów, 

7) podejmowanie decyzji o przedłużanie studiów doktoranckich, 

8) wyrażanie zgody na odbycie stażu naukowego, 

9) przewodniczenie komisji przyznającej stypendia doktoranckie, 

10) przygotowanie projektu zasad rekrutacji, 

11) wydaje polecenia wykonania pracy badawczej. 

 

 

 

 

 



VII. OPIEKUN NAUKOWY I PROMOTOR 

 

§ 37 

 

1. Wydział zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez 

opiekuna naukowego. 

2. Opiekę naukową nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy powoływany spośród nauczycieli 

akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej 

lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub 

pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat 

albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat. 

 

 

§ 38 

 

1. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej od momentu 

rozpoczęcia studiów doktoranckich. 

2. Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną nad doktorantem, a w szczególności: 

1) dokonuje corocznej oceny postępów naukowych doktoranta i formułuje w tej kwestii pisemną 

opinię, którą przedstawia kierownikowi studiów doktoranckich, 

2) planuje, nadzoruje i potwierdza odbycie przez doktoranta praktyki zawodowej, 

3) opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów. 

 

§ 39 

 

1. Rada wydziału może ustalić maksymalną liczbę doktorantów, wobec których funkcję opiekuna 

naukowego może podjąć jeden nauczyciel akademicki. 

2. W momencie wszczęcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy spełniający warunki określone  

w § 40 regulaminu może zostać promotorem. 

3. W momencie wszczęcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy spełniający warunki określone  

w § 41 regulaminu może zostać promotorem pomocniczym. 

 

§ 40 

 

1. Po wszczęciu przewodu doktorskiego opiekę naukową nad doktorantem sprawuje promotor. 

2. Promotorem w przewodzie doktorskim może być może być nauczyciel akademicki który posiada tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej 

lub artystycznej albo nabył uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego  

w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej na podstawie art. 21a ustawy  

z dnia 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

naukowej lub artystycznej. 

3. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły 

wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 2, jeżeli rada wydziału 

przeprowadzająca przewód doktorski lub Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów uzna, że 

osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

4. Rada wydziału może ustalić maksymalną liczbę doktorantów, wobec których funkcję promotora może 

podjąć jeden nauczyciel akademicki. 

 

§ 41 

 

1. Po wszczęciu przewodu doktorskiego funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem,  

w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji oraz analizy ich wyników może 

sprawować promotor pomocniczy. 

2. Promotorem pomocniczym w trakcie przewodu doktorskiego może być nauczyciel akademicki albo 

pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej 



dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiada uprawnień do pełnienia funkcji promotora  

w przewodzie doktorskim. 

3. Rada wydziału może ustalić maksymalną liczbę doktorantów, wobec których funkcję promotora 

pomocniczego może podjąć jeden nauczyciel akademicki. 

 

VIII. STYPENDIA DOKTORANCKIE 

 

§ 42 

 

Stypendium doktoranckie może być przyznane według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

 

§ 43 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązująca od  1 października 2014 roku. 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów doktoranckich 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych 

wobec doktorantów niepełnosprawnych 

 

§ 1 

 

Zasady ogólne 

 

Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów doktoranckich wobec doktorantów 

niepełnosprawnych mają na w celu wyrównanie szans ukończenia studiów doktoranckich przy 

zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych doktorantów. 

 

§ 2 

 

Zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach 

 

1. W przypadku, gdy niepełnosprawność doktoranta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach 

dydaktycznych, kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta może: 

1) zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji; 

2) ustalić indywidualną organizację studiów; 

3) wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy. 

2. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, kierownik studiów doktoranckich na wniosek 

doktoranta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału  

w zajęciach osób trzecich, w szczególności występujących jako: tłumacze języka migowego, 

stenotypiści, asystenci laboratoryjni pomagający doktorantom z niesprawnością rąk. 

3. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności doktoranta niemożliwe jest samodzielne 

sporządzanie podczas zajęć notatek, kierownik studiów doktoranckich może udzielić pozwolenia na 

zastosowanie przez doktoranta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych 

umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych 

pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1-3 kierownik studiów doktoranckich podejmuje zasięgając opinii 

kierownika jednostki ogólnouczelnianej właściwej ds. osób niepełnosprawnych. 

5. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, doktorant 

zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł 

powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek 

prywatny. 

 

§ 3 

 

Przygotowanie materiałów w alternatywnych formach zapisu 

 

1. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności doktorant nie może korzystać z materiałów 

dydaktycznych w zwykłym druku, w celu uzyskania możliwości kontynuowania nauki winien zgłosić 

kierownikowi studiów doktoranckich potrzebę uzyskania materiałów dydaktycznych i naukowych  

z określonych zajęć w alternatywnej formie zapisu. Za alternatywne formy zapisu uważa się w 

szczególności: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis 

elektroniczny. 

2. Decyzję w przedmiocie o zastosowaniu alternatywnej formy zapisu kierownik studiów doktoranckich 

podejmuje zasięgając opinii kierownika jednostki ogólnouczelnianej właściwej ds. osób 

niepełnosprawnych. 

 

§ 4 

 

Zmiany trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń 



1. Zależnie od rodzaju niepełnosprawności doktorant, może złożyć wniosek do kierownika studiów 

doktoranckich o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego przedmiotu. 

2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu kierownik studiów doktoranckich może wobec 

doktoranta niepełnosprawnego wydać decyzję, w której może wyrazić zgodę na: 

1) przedłużenie czasu trwania danego egzaminu; 

2) zastosowanie podczas trwania egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, 

oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne, 

3) zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu, 

4) zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustną na pisemną, 

5) uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności tłumacza języka migowego, 

stenotypistę lub lektora, 

6) zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu. 

3. Przepisy określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu. 

 

§ 5 

 

Zmiany organizacji roku 

 

Jeżeli niepełnosprawność doktoranta uniemożliwia doktorantowi przedłożenie kierownikowi studiów 

doktoranckich w terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego dokumentów wskazanych  

w § 14 ust. 2 kierownik studiów doktoranckich przedłuża doktorantowi termin do złożenia dokumentów  

o odpowiedni okres lub przenosi niektóre obowiązki na następny rok studiów doktoranckich. 


