
Uchwała nr 346/2012 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

 

w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

stanowiący załącznik i integralną część do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc prawną 

dotychczasowy Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu wprowadzony uchwałą nr 183/2007 Senatu Akademii Rolniczej 

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu 

studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
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Regulamin studiów doktoranckich 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 

1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią, postępowanie 

rekrutacyjne na te studia oraz prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich, 

zwanych dalej doktorantami. 

2. Podstawę prawną działania Studiów Doktoranckich stanowią: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, 

poz. 1365, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, 

2) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 

2011 r. W sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 

nr 225, poz. 1351), 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz. U. nr 196, poz. 1169), 

5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania 

doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1271), 

6) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200), 

7) Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (przyjęty uchwałą Senatu Akademii 

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nr 112/2006, późn. zm.), 

8) niniejszy Regulamin Studiów Doktoranckich, zwany dalej Regulaminem. 

 

 

§ 2 

 

1. Studia doktoranckie mogą prowadzić podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, 

zwane dalej jednostkami organizacyjnymi, które mają uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone wspólnie przez kilka jednostek 

organizacyjnych Uczelni, spełniających warunki określone w ust. 1, jak również przy 

udziale jednostek naukowych spoza Uczelni jako studia środowiskowe. 

3. Zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 2, oraz zasady ich finansowania 

określają porozumienia między odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, 

zawierane za zgodą Rektora, albo umowy z jednostkami naukowymi spoza Uczelni, 

zawierane przez Rektora na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej, spełniającej 

warunki określone w ust. 1. 
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II. Organizacja studiów doktoranckich 

 

 

§ 3 

 

1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej, 

spełniającej warunki określone w § 2. 

2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać: 

a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, 

b) określenie efektów kształcenia, 

c) program studiów doktoranckich, 

d) określenie formy studiów doktoranckich, 

e) określenie czasu trwania studiów doktoranckich, 

f) propozycje warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, 

g) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, 

h) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-

kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów, 

i) merytoryczną i ekonomiczną analizę prowadzenia studiów doktoranckich, 

j) listę jednostek organizacyjnych Uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących 

studia w tej samej dyscyplinie naukowej. 

 

§ 4 

 

1. Studia doktoranckie w Uczelni mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub 

niestacjonarne. 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat, nieprzekraczającą 

kosztów kształcenia, ustala Rektor. 

4. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta 

w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem. 

5. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 3, tryb i warunki zwalniania w całości lub 

części z opłat, w szczególności doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce, 

a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, określa Senat. 

6. Powtarzanie określonych zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 

niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor. 

7. Uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala 

Rektor. 

8. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana 

w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

9. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania 

studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

 

 

§ 5 

 

Do zadań rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy 

w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad studiami doktoranckimi, 
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b) przedstawienie Rektorowi wniosku o utworzenie lub likwidację studiów 

doktoranckich, 

c) uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego, 

d) opiniowanie wniosku Rektora w sprawie powołania i odwołania kierownika studiów 

doktoranckich, 

e) zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, 

w tym w szczególności poprzez określenie: 

- wymiaru zajęć objętych programem, w tym zajęć fakultatywnych, 

- organizacji zajęć, zasad i trybu ich zaliczania, 

- terminu i sposobu składania sprawozdań z przebiegu pracy naukowej oraz 

studiów doktoranckich, 

- wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów lub wymiaru 

zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu uczestniczą doktoranci, na 

poszczególnych latach studiów, 

f) przyjęcie sprawozdania z działalności studium doktoranckiego, 

g) zatwierdzanie sposobu oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 

h) zapewnienie doktorantowi w trakcie studiów opieki naukowej sprawowanej przez 

opiekuna naukowego. 

 

§ 6 

 

Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie: 

a) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen kierownika studiów doktoranckich,  

o których mowa w § 7 ust. 2 lit. c, 

b) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów. 

 

 

§ 7 

 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii 

rady jednostki organizacyjnej Uczelni oraz opinii właściwego organu samorządu 

doktorantów. 

2. Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności: 

a) podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzenia 

rekrutacji na studia doktoranckie, w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, 

b) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich, 

c) dokonywanie oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, w sposób określony przez radę jednostki organizacyjnej, 

d) zaliczanie doktorantom semestrów i kolejnych lat studiów, 

e) przedłużanie (po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora) okresu 

odbywania studiów doktoranckich jednocześnie ze zwolnieniem doktoranta 

z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie więcej niż o dwa lata, 

w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 

naukowych, 

f) przedłużanie okresu odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
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oraz urlopu ojcowskiego określonych w odrębnych przepisach, 

g) przedłużanie odbywania studiów doktoranckich z jednoczesnym zwolnieniem  

z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadkach 

uzasadnionych: 

- czasową niezdolnością do odbywania studiów spowodowaną chorobą, 

- sprawowaniem osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

- sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności, 

łącznie nie dłużej niż o rok, 

h) przedstawianie sprawozdań z działalności studiów doktoranckich oraz informowanie 

organów Uczelni o sprawach istotnych dotyczących ich przebiegu, 

i) przewodniczenie wydziałowej komisji ds. podziału stypendiów doktoranckich, 

j) wydawanie zaświadczeń o ukończeniu studiów doktoranckich oraz poświadczanie 

uczestnictwa w studiach doktoranckich w trakcie ich trwania (na wniosek 

doktoranta), 

k) wydawanie zaświadczeń o przebiegu studiów doktoranckich na wniosek osoby, która 

nie ukończyła studiów doktoranckich, 

l) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktorantów, którzy 

nie wywiązują się z obowiązków lub rezygnują ze studiów doktoranckich, 

m) przyjmowanie, opiniowanie i przekazywanie właściwym organom Uczelni wniosków 

doktorantów, 

n) nadzór nad przechowywaniem, opracowaniem i przekazywaniem do archiwizacji 

dokumentacji studiów doktoranckich. 

 

 

§ 8 

 

Program studiów doktoranckich określa: 

a) zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe, 

b) harmonogram realizacji zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich, 

c) liczbę godzin zajęć z przedmiotów wspólnych dla wszystkich studiów doktoranckich, 

d) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową prowadzonych studiów 

doktoranckich, 

e) łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiadający od 

45 do 60 punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajęć 

fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe w wymiarze 

co najmniej 15 godzin. 

 

 

 

III. Postępowanie rekrutacyjne 
 

 

§ 9 

 

1. Zasady rekrutacji określające jej tryb i warunki oraz formy studiów doktoranckich ustala 

Senat. Treść uchwały rekrutacyjnej podawana jest do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Uczelni, nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym 

rozpoczyna się rok akademicki. 

2. Propozycję warunków i trybu rekrutacji ustalają rady jednostek organizacyjnych. 
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§ 10 

 

1. Kandydat posiadający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, ubiegający się 

o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek z kompletem dokumentów. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać 

niezbędne dane osobowe, które są udostępniane, przetwarzane i przechowywane dla 

potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 11 

 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na zasadach konkursu. 

2. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja ds. rekrutacji na studia 

doktoranckie, powoływana przez dziekana w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia 

doktoranckie. 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja ds. rekrutacji na 

studia doktoranckie. 

4. Od decyzji komisji ds. rekrutacji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rektora. 

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania 

może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest 

ostateczna. 

5. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie powinno być zakończone do dnia 

30 września. 

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 

 

 

IV. Opieka merytoryczna nad studiami doktoranckimi 

 

 

§ 12 

 

1. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki lub pracownik 

naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 

danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny 

dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat. 

2. Promotorem doktoranta może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub 

artystycznej lub osoba, 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, prowadząca 

działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

naukowej lub artystycznej. 

3. Promotorem może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub 

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

jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta jest 

wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

4. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję 

pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania 

badań, ich realizacji i analizy wyników, może być osoba posiadająca stopień doktora 
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w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca 

uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 

5. Opiekun naukowy, promotor zobowiązany jest odpowiednio do: 

a) wspierania doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia 

studiów doktoranckich, 

b) pisemnego poinformowania kierownika studium doktoranckiego o otwarciu przewodu 

doktorskiego i wyznaczeniu promotora oraz promotora pomocniczego, 

c) niezwłocznego poinformowania kierownika studium odnośnie istotnych zmian 

dotyczących przebiegu przewodu doktorskiego, w tym terminu obrony pracy 

doktorskiej lub o fakcie zamknięcia przewodu. 

6. Zadaniem promotora pomocniczego jest pomoc w procesie planowania badań, ich 

realizacji i analizy wyników. 

 

 

 

V. Zasady odbywania studiów doktoranckich 

 

 

§ 13 

 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. 

2. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 

30 września. 

3. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku studiów. 

4. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest semestr. Warunkiem zaliczenia 

jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów. 

5. Przerwy wypoczynkowe doktorantów nie mogą przekraczać 8 tygodni w ciągu roku 

i powinny zostać wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

6. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 14 

 

Skala ocen 

 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuję się następujące oceny: 

a. bardzo dobry   5,0 

b. dobry plus   4,5 

c. dobry    4,0 

d. dostateczny plus  3,5 

e. dostateczny   3,0 

f. niedostateczny  2,0 

2. Dla podkreślenia szczególnie dobrego przygotowania doktoranta można wpisać do 

indeksu ocenę słowną „celujący”. 

3. Zajęcia dydaktyczne mogą być zaliczone bez wpisywania oceny, o ile stanowią część 

przedmiotu kończącego się oceną. W takim przypadku zaliczenie tych zajęć następuje 

przez wpisanie wyrazu zaliczone, a nie zaliczenie przez wpisanie wyrazu niezaliczone. 

4. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu. 
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§ 15 

 

1. Doktorant, po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego, kierownika studiów doktoranckich 

oraz dziekana, może odbywać, na podstawie decyzji Rektora, staże krajowe i zagraniczne 

oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres 

pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich. 

Zasady kierowania doktoranta za granicę wynikają z odrębnego Regulaminu. Senat 

określa warunki i tryb kierowania doktorantów za granicę. 

2. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż, kierownik studiów doktoranckich może zaliczyć 

zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym albo umożliwić 

odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie. 

3. Uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich można, na jego wniosek, przenieść na 

studia niestacjonarne. 

4. Na wniosek kierownika studiów doktoranckich uczestnika niestacjonarnych studiów 

doktoranckich można, za jego zgodą, przenieść na studia stacjonarne, jeżeli 

przedterminowo zmniejszyła się liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

5. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 3 i 4 podejmuje Rektor. 

 

 

§ 16 

 

1. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo 

w zajęciach dla doktorantów, zaliczenia i egzaminy wraz z ocenami, liczbę 

przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych, odbyte staże naukowe, warsztaty, kursy. 

2. Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów, uzyskał 

wymagane zaliczenia i złożył egzaminy oraz wywiązał się z nałożonych obowiązków 

dydaktycznych, może otrzymać zaświadczenie ukończenia studiów doktoranckich. 

 

 

§ 17 

 

1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku 

postępowania niezgodnego z treścią ślubowania oraz niniejszym Regulaminem, 

nierealizowania programu studiów doktoranckich, w tym w szczególności: 

a) nieprowadzenia badań, 

b) nieskładania sprawozdań z przebiegu badań, 

c) nieskładania egzaminów, odbywania praktyk i niespełniania innych wymogów 

przewidzianych w regulaminie studiów, w tym nieuczestniczenia w zajęciach 

dydaktycznych obowiązkowych dla doktoranta, 

d) nierealizowania powierzonych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych, 

e) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik 

studiów, po zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego lub promotora. Decyzja doręczana 

jest niezwłocznie osobie skreślonej na podany przez nią adres zamieszkania lub adres do 

korespondencji. Informację o skreśleniu doktoranta z listy kierownik studiów przekazuje 

opiekunowi naukowemu lub promotorowi, kierownikowi właściwej jednostki 

organizacyjnej oraz Rektorowi Uczelni. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie 

do Rektora, w terminie do 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
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VI. Prawa i obowiązki doktoranta 

 

§ 18 

 

1. Doktorant ma prawo do: 

a) opieki naukowej, 

b) przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich przewidzianego w § 7 

Regulaminu, wraz z zachowaniem praw do korzystania ze świadczeń pomocy 

materialnej, 

c) zmiany opiekuna lub promotora, 

d) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

e) bezpłatnego kształcenia językowego w wymiarze przewidzianym w programie 

studiów doktoranckich, 

f) korzystania z bibliotek i czytelni funkcjonujących w Uczelni na zasadach 

przysługujących pracownikom, 

g) korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej oraz z urządzeń laboratoryjnych 

i technicznych Uczelni na warunkach obowiązujących w danej jednostce, 

h) odbywania praktyk zawodowych oraz staży naukowych w formie uzgodnionej 

z opiekunem naukowym i kierownikiem studium, 

i) legitymacji uczestnika studiów doktoranckich, która upoważnia do korzystania 

z uprawnień przysługujących doktorantowi, 

j) aktywnego uczestniczenia w samorządzie doktorantów, 

k) świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 22 niniejszego Regulaminu, na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

l) ubiegania się o stypendia określone w § 21 Regulaminu na zasadach dla nich 

określonych, 

m) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 

n) organizowania za zgodą Rektora zgromadzeń na terenie Uczelni (zasady określa 

Statut), 

o) uzyskania warunkowego zaliczenia semestru, roku na zasadach określonych przez 

kierownika studiów doktoranckich, 

p) odbywania studiów według indywidualnego planu studiów. 

2. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub 

skreślenia z listy uczestników studiów. 

 

§ 19 

 

1. Doktorant jest zobowiązany do: 

a) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich, 

sumiennego realizowania programu studiów doktoranckich, prowadzenia badań 

naukowych, 

b) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów obowiązujących 

w Uczelni, 

c) uznawania decyzji podstawowej jednostki organizacyjnej, do której przypisane są 

studia doktoranckie, w sprawach należących do jej kompetencji, 

d) uaktualniania swoich danych osobowych u kierownika studiów doktoranckich, 

e) składania sprawozdań z przebiegu studiów doktoranckich na zasadach i w terminach 

ustalonych w szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich, o których 

mowa w § 5, 
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f) prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu zgodnie 

z uchwałą rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, 

g) przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

h) przestrzegania kodeksu etyki doktoranta. 

2. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej doktorantów stosuje się przepisy Ustawy. 

 

 

§ 20 

 

1. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie 

dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

2. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 1 zalicza 

się okres odbywania studiów doktoranckich, jeśli zostały one przerwane z powodu 

podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika 

naukowego w instytucjach naukowych. 

3. Kierownik samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej może pokryć doktorantowi 

koszty badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-

badawczym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie lub Rektor mogą, 

w miarę posiadanych funduszy, pokryć uczestnikowi studiów doktoranckich koszty 

publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym. 

5. Za udział w dodatkowych pracach badawczych i dydaktycznych doktorant może 

otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników 

jednostek organizacyjnych, na zasadach obowiązujących pracowników. 

6. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w uczelni jest zwolniony z praktyk w formie zajęć dydaktycznych. 

7. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może podjąć pracę zarobkową w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

 

VII. Stypendia i pomoc materialna dla doktoranta 

 

 

§ 21 

 

1. Doktorant studiów stacjonarnych może otrzymywać stypendium doktoranckie, 

przyznawane zgodnie z odrębnym Regulaminem, ustalonym przez Rektora po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów. 

2. Doktoranci wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać się 

o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Minimalna wysokość 

kwoty zwiększenia wynosi 800 zł. 

3. Osobie, która nie posiada stypendium a spełnia ww. kryteria mogą być przyznane środki 

finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się 

stypendium doktoranckim. 

4. Doktorant, który uzyskał zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 

może wnioskować do Rektora o przyznanie na ten czas stypendium doktoranckiego. 
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5. Doktorantowi, który ukończył studia doktoranckie w terminie krótszym niż określony 

w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów wypłaca się środki 

finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznego 

stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów, nie 

większy jednak niż 6 miesięcy. 

6. Doktorant, którego przewód doktorski jest wszczęty może wnioskować o stypendium 

doktorskie (regulamin przyznawania określają odrębne przepisy). 

7. Doktorant, który zaliczył I rok studiów może ubiegać się o stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia. 

8. Doktorantowi może zostać przyznane stypendium przez osoby fizyczne lub osoby prawne 

niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami na zasadach określonych 

w Ustawie. 

 

 

§ 22 

 

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej  

w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) zapomogi, 

c) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Pomoc materialna dla doktoranta, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na zasadach 

odrębnego Regulaminu opracowanego w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu 

doktorantów. 

3. Doktorant może otrzymać pomoc materialną od jednostek samorządu terytorialnego na 

zasadach określonych w Ustawie. 

4. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub ukończenie studiów powoduje 

wstrzymanie świadczeń, o których mowa w § 21 i § 22 ust. 1, z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 21 ust. 5 Regulaminu. 

 

 

 

VIII. Samorząd doktorantów 

 

 

§ 23 

 

1. Wszyscy uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd 

doktorantów. 

2. Doktoranci powołują organy samorządu doktorantów, na zasadach określonych 

w odrębnym Regulaminie. 

3. Samorząd doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej 

wydanie. 

4. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad 

jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, komisji uczelnianych oraz 

Senatu, na zasadach określonych przez Statut. 
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IX. Postanowienia przejściowe i końcowe 

 

 

§ 24 

 

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla 

jego uchwalenia. 

 

 

§ 25 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku. 

 

 


