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Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Postanowienia Regulaminu są zgodne z unormowaniami: 
1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012.572 j.t.  

z późn. zm.), 
2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 
(Dz.U. 2015.172 j.t.), 

3) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. 
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2014.1480), 

4)  skreślony, 
5) Statutu Politechniki Koszalińskiej. 

 
§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 

j.t. z późn. zm.), 
2) uczelnia – Politechnika Koszalińska, 
3) jednostka organizacyjna uczelni – wydział, instytut, 
4) kierownik jednostki organizacyjnej – dziekan wydziału lub dyrektor instytutu, 
5) dziekan – dziekan wydziału lub dyrektor instytutu, 
6) studia – studia trzeciego stopnia – doktoranckie, 
7) regulamin – Regulamin studiów doktoranckich, 
8) regulamin stypendiów – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, 
9) doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, 
10) opiekun naukowy – nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki 

naukowej sprawujący przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową  
i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej doktoranta, a po otwarciu 
przewodu doktorskiego pełniący funkcję promotora, 

11) tytuł zawodowy – magister inżynier lub tytuł równorzędny, 
12) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie 

kształcenia, 
13) podanie do wiadomości – podanie do wiadomości w sposób przyjęty na uczelni (w tym 

przez umieszczenie informacji na stronie internetowej uczelni BIP oraz w części 
informacyjnej przeznaczonej dla studentów i doktorantów), 

14) „punkty ECTS” – liczba punktów przyporządkowaną każdemu przedmiotowi zgodnie 
ze standardami kształcenia, z uwzględnieniem zasad ogólnych określonych w European 
Credit Transfer and Accumulation System User's Guide Komisja Europejska, 
14.02.2005 r. (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów)  z uwzględnieniem 
zasad określonych w przepisach wykonawczych do ustawy dotyczących warunków 
i trybu przenoszenia osiągnięć studenta, 

15) indywidualny tok studiów – indywidualny plan realizacji programu studiów, 
umożliwiający taką organizację, dobór zajęć, zwolnienie z odbywania części zajęć, 
które ułatwią doktorantowi realizację obowiązującego programu studiów,  

16) Indywidualny Program Badań – szczegółowy zakres prac badawczych realizowanych 
przez doktoranta określony w porozumieniu z opiekunem naukowym. 
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§ 3 
Regulamin określa warunki i tryb organizowania, prowadzenia oraz rozliczania efektów 
kształcenia uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach 
organizacyjnych uczelni. 

 
§ 4 

1. Studia doktoranckie prowadzone są w uprawnionych jednostkach w formie studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Studia doktoranckie mogą być tworzone w uczelni jako studia środowiskowe 
prowadzone przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania 
jednostek prowadzących studia oraz sposób ich finansowania określają umowy zawarte 
między tymi jednostkami. 

3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki 
organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia. 

4. Plany i programy studiów uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej  
te studia. 

5. Opis efektów kształcenia uchwala rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej  
te studia.  

 
§ 5 

1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 
2. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość opłat 

nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala rektor. Warunki odpłatności za studia 
doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, między uczelnią 
a doktorantem. 

 
§ 6  

Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

prowadzącą kształcenie, 
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, 
3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w postaci 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. 
 

Rozdział 2  
Rekrutacja na studia 

 
                                                                     § 7  

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:  
1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy, 
2) jest obywatelem polskim lub spełnia warunki określone w art. 43 ustawy, 
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§ 8 
1. Informację dotyczącą warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie podaje się  

do wiadomości publicznej, nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, 
w którym rozpoczyna się rok akademicki.  

2. Kandydaci na studia doktoranckie składają w dziekanacie jednostki organizacyjnej 
następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wybranej 
dyscyplinie naukowej z podaniem formy studiów, odpis dyplomu ukończenia studiów 
drugiego stopnia wraz z suplementem lub indeksem, w przypadku beneficjentów 
programu „Diamentowy Grant” decyzję ministra o przyznaniu środków na badania 
naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie  
o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, zaświadczenie  
o średniej ze studiów, będących podstawą przyjęcia na studia doktoranckie, życiorys, 
kwestionariusz osobowy, cztery fotografie.  

 
§ 9 

1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na drodze konkursu. 
2. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich w jednostce organizacyjnej ustala rektor  

na wniosek kierownika tej jednostki. 
3. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której będą prowadzone studia doktoranckie. 
4. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów doktoranckich w danej 

jednostce organizacyjnej. W skład komisji, oprócz przewodniczącego, wchodzą 
członkowie komisji ds. studiów doktoranckich w tej jednostce organizacyjnej. 
Dodatkowo w skład komisji mogą wchodzić także opiekunowie naukowi.  

5. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 3, sporządza listę osób dopuszczonych  
do postępowania kwalifikacyjnego. 

6. Ocena w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata jest średnią ważoną wyznaczoną  
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z następujących ocen:  

1) oceny za dyplom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,  
a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” studiów pierwszego stopnia,  
z wagą 0,25, 

2) średniej ocen ze studiów, będących podstawą przyjęcia na studia doktoranckie, a wobec 
beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” średniej ocen studiów pierwszego stopnia 
lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich, z wagą 0,50, 

3) oceny za autoprezentację kandydata z wagą 0,25. 
7. Komisja rekrutacyjna ocenia wynik postępowania kwalifikacyjnego stosując skalę ocen 

określoną w § 20, sporządza listę przyjętych kandydatów i przedkłada ją do wiadomości 
rektorowi. 

8. Decyzje o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna 
jednostki organizacyjnej. 

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
10. Kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora od decyzji komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji komisji. Decyzja rektora jest ostateczna. 
 

§ 10 
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 
ślubowania, którego treść określa Statut uczelni. 

2. Dla każdej osoby zakwalifikowanej na studia doktoranckie z chwilą podjęcia studiów 
musi być wyznaczony opiekun naukowy.  

3. Opiekunem naukowym doktoranta może być wskazana przez niego osoba posiadająca 
tytuł naukowy lub 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  
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w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat i która 
wyraziła pisemną zgodę na pełnienie funkcji opiekuna.  

4. Doktorant przyjęty na studia doktoranckie jest zobowiązany do postępowania zgodnie 
z treścią ślubowania, kodeksem etyki doktoranta i regulaminem studiów doktoranckich. 

5. Osoba przyjęta na studia doktoranckie, po immatrykulacji i złożeniu ślubowania 
otrzymuje legitymację doktoranta na zasadach i według wzorów określonych 
w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 
 

Rozdział 3  
Organizacja i przebieg studiów doktoranckich 

 
§ 11 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. 
2.  Doktoranci zobowiązywani są do stosowania formy pisemnej do wniosków składanych 

we wszystkich sprawach dotyczących toku studiów (w tym przy złożeniu rezygnacji ze 
studiów). 

3. Niepodjęcie studiów przez doktoranta stwierdza się w razie: 
1) nieodebrania legitymacji, indeksu, karty okresowych osiągnięć doktoranta, 

niepodpisania umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie, w terminie 
dwóch pierwszych miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego, 

2) nieusprawiedliwionego niepodjęcia współpracy z opiekunem,  
3) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach,  
4) niezgłoszenia przez doktoranta do dziekanatu, po udzielonej przerwie w realizacji toku 

studiów doktoranckich, chęci powrotu na studia w formie wniosku skierowanego do 
kierownika. 

4. Brak postępów w nauce stwierdza się, gdy stopień realizacji planu i programu studiów 
wyklucza możliwość zaliczenia semestru/roku studiów, w szczególności ze względu  
na nieobecność studenta na zajęciach, niezaliczenie praktyk.  

5. Kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek doktoranta, przedłużyć, 
w uzasadnionych przypadkach, okres odbywania studiów, o którym mowa w ust. 1, 
zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, gdy: 
doktorant posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zachodzi czasowa 
niezdolność do odbywania studiów spowodowana chorobą, wymagana jest osobista 
opieka nad chorym członkiem rodziny lub wymagana jest osobista opieka nad 
dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie 
nie dłużej niż o rok. 

6. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub 
promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 
jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas 
ich trwania, łącznie nie dłużej jednak niż o dwa lata.  

7. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres studiów o czas trwania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014. 1502 j.t. z późn. zm.), zwalniając jednocześnie 
doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

7a. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich musi zawierać: dane 
doktoranta (imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość), wskazanie roku studiów doktoranckich, uzasadnienie 
wniosku. Do wniosku dołącza się: 
1) opinię opiekuna naukowego/promotora - w przypadku, o którym mowa w ust. 6, albo 
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  2) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich  

- w przypadkach, o których mowa w ust. 5 albo 7. 
8. Warunkiem podjęcia studiów po przerwie wskazanej w ust. 5-7 jest wpis na kolejny 

semestr na podstawie wniosku doktoranta. Po wznowieniu studiów, doktorant studiuje 
wg aktualnie obowiązującego planu studiów, ewentualne różnice programowe 
niezbędne do uzupełnienia określi kierownik studiów doktoranckich. 

 
§ 12 

1. Organizację roku akademickiego na studiach doktoranckich ustala rektor, nie później 
niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku i podaje do wiadomości w sposób przyjęty 
na uczelni.  

2. Studia doktoranckie prowadzone są w języku polskim. 
3. Wybrane przedmioty programu studiów mogą być prowadzone w językach obcych,  

pod warunkiem podania wykazu i form ich zaliczenia w planie studiów.  
4. Jeżeli w planie studiów nie postanowiono inaczej, formy zaliczenia zajęć, o których 

mowa w ust. 3, pozostają takie same jak dla zajęć prowadzonych w języku polskim. 
 

§ 13 
1. Rada jednostki organizacyjnej powołuje komisję ds. studiów doktoranckich, określając 

jej kompetencje. Przewodniczącym tej komisji jest kierownik studiów doktoranckich. 
2. Obsługę administracyjną studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej zapewnia 

dziekanat tej jednostki. 
 

§ 14 
 Program studiów doktoranckich powinien opisywać proces kształcenia prowadzący  
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Program powinien obejmować  
w szczególności: 

1) plan studiów z przypisanymi kursom punktami ECTS, 
2) termin otwarcia przewodu doktorskiego, 
3) zasady zaliczania semestrów i lat studiów, 
4) zasady rozliczania efektów kształcenia, 
5) wymiar obowiązkowej liczby godzin praktyk dydaktycznych, 
6) warunki zakończenia studiów doktoranckich. 

 
§ 15 

1. Ramowy program studiów doktoranckich dla każdej dyscypliny naukowej obejmuje: 
1) kursy ogólne (realizowane do końca trzeciego roku studiów), a w tym: zaawansowane 

przedmioty podstawowe, kurs pedagogiczny i język obcy. Wymienione przedmioty 
powinny być zakończone oceną, 

2) przedmioty kierunkowe (realizowane do końca trzeciego roku studiów), które powinny 
być zakończone oceną, 

3) przedmioty fakultatywne zakończone oceną lub zaliczeniem, 
4) seminaria doktoranckie i przedmioty specjalistyczne (prowadzone przez opiekuna 

naukowego/promotora, oceniane na podstawie realizacji planów doktoranta), 
zakończone oceną, 

5) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów. 
2. Ramowy program studiów jest uchwalany przez radę jednostki, na wniosek kierownika 

studiów, po zaopiniowaniu przez komisję ds. studiów doktoranckich (funkcjonującą 
w jednostce organizacyjnej) i niezwłocznie po uchwaleniu podawany do wiadomości 
doktorantom.  

3. Obowiązkowy wymiar praktyk dydaktycznych doktorantów ustala rektor na podstawie 
aktów wykonawczych wydanych do ustawy. 
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§ 16 

1. Szczegółowy plan zajęć w każdym semestrze opracowuje kierownik studiów i podaje 
do wiadomości doktorantom przed terminem rozpoczęcia semestru. 

2. Na podstawie ramowego programu studiów, o którym mowa w § 15, doktorant 
w porozumieniu z opiekunem naukowym opracowuje Indywidualny Program Badań. 
Szczegółowy zakres tego programu jest ustalany i zatwierdzany pisemnie przez 
opiekuna naukowego przed rozpoczęciem każdego semestru (za wyjątkiem pierwszego 
semestru - termin do 30.11 danego roku). Programy te i sprawozdania z ich realizacji 
stanowią warunek zaliczenia semestru/roku. 

 
§ 17 

Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić najpóźniej do końca szóstego 
semestru studiów. 
 

§ 18 
1. Doktorant może przenieść się z innej jednostki organizacyjnej (uczelni), w tym uczelni 

zagranicznej za zgodą kierownika studiów doktoranckich i kierownika jednostki 
organizacyjnej przyjmującej. 

2. Zakres i sposób rozliczenia ewentualnych różnic programowych określa kierownik 
studiów. 

3. Doktorant, który część studiów będzie odbywał za granicą powinien: 
1) przed wyjazdem: 
a) uzyskać zgodę opiekuna naukowego i kierownika studiów na odbywanie studiów poza 

granicami kraju, 
b) przygotować zestawienie przedmiotów, jakie zamierza studiować w uczelni zagranicznej 

i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów na uczelni, 
c) uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich i kierownika jednostki organizacyjnej 

na zatwierdzenie przedmiotów, które będą mogły być zaliczone doktorantowi  
po powrocie. 

2) po powrocie:  
a) uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą na podstawie przedłożonych 

kierownikowi studiów doktoranckich dokumentów z uczelni zagranicznej, 
zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów, z wyszczególnieniem ich 
programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby zaliczonych godzin zajęć oraz 
uzyskanych ocen, 

b) uzyskać od kierownika studiów doktoranckich zaliczenie przedmiotów studiowanych  
na studiach zagranicznych.  

4. Doktorant powinien wykonać obowiązki wymienione w ust. 3 pkt 2 w terminie 
właściwym dla uzyskania wpisu na dany semestr. 

 
§ 19 

1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest: 
1) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów określonych 

w programie i planie studiów, 
2) złożeniu wszystkich sprawozdań z pozytywną opinią opiekuna naukowego (promotora), 
3) odbycie obowiązkowych praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
4) uzyskanie kwalifikacji III stopnia – dyplomu doktora w drodze przewodu doktorskiego.  
2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje 

zaświadczenie o przebiegu studiów. 
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Rozdział 4  

Zasady rozliczania efektów kształcenia 
 

§ 20 
1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: 

 bardzo dobry (5,0);  
 dobry plus (4,5);  
 dobry (4,0);  
 dostateczny plus (3,5);  
 dostateczny (3,0);  
 niedostateczny (2,0);  
 mogą być stosowane inne formy wpisów oceny: „zal” – zaliczone, „niezal”  
– niezaliczone.  
Oceny niedostateczny (2,0) oraz niezaliczone (niezal) uznaje się jako negatywne. 

2. Forma zaliczenia przedmiotu jest określona w planie studiów.  
3. Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów wymagają zaliczenia 

odnotowanego w indeksie i karcie osiągnięć doktoranta. 
4. Doktorantowi, który uzyskał na egzaminie/zaliczeniu z przedmiotu ocenę negatywną 

przysługuje prawo do dwóch dodatkowych terminów poprawkowych. Ostateczny 
termin uzyskania zaliczenia poprawkowego upływa z ostatnim dniem sesji 
poprawkowej. Daty terminów poprawkowych określa prowadzący zajęcia. 

5. Doktorantowi, który do ostatniego dnia sesji nie uzyska oceny pozytywnej  
i nie przedstawi uzasadnionego usprawiedliwienia wystawia się ocenę niedostateczną. 

 
§ 21 

1. Kierownik studiów dokonuje w każdym semestrze sprawdzenia kompletności zaliczeń, 
egzaminów, sprawozdań i planów w pracy naukowej i dydaktycznej doktorantów.  
Na podstawie oceny efektów kształcenia kierownik studiów przeprowadza rejestrację 
doktorantów na kolejny semestr/rok, w terminach wynikających z organizacji roku 
akademickiego i dokonuje odpowiednich wpisów w indeksie oraz karcie osiągnięć 
doktoranta. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni rozpatruje zastrzeżenia 
doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich dotyczących oceny 
realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych 
przez doktorantów i zaliczenia doktorantom kolejnych lat studiów doktoranckich.  

2. Podstawą zaliczenia semestru/roku są:  
1) uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem 

w tym okresie, 
2) przyjęcie przez opiekuna naukowego sprawozdań semestralnych doktoranta, 
3) pozytywna pisemna opinia opiekuna wynikająca z realizacji Indywidualnego Programu 

Badań, 
4) spełnienie innych wymagań wynikających z programu studiów. 
3. Doktorant zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki organizacyjnej 

wszystkie dokumenty potwierdzające rozliczenie semestru/roku, w terminie 7 dni  
od dnia, w którym upływa ważność karty osiągnięć doktoranta.  

§ 22 
Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów przedstawia radzie 
jednostki organizacyjnej analizę efektów kształcenia doktorantów. 
 

§ 23 
1. Skreślenie z listy doktorantów następuje w przypadkach: 

1) niepodjęcia studiów, 
2) rezygnacji ze studiów lub samowolnego ich przerwania, 
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3) stwierdzenia braku postępów w nauce, 
4) stwierdzenia braku współpracy z opiekunem naukowym, 
5) nieuczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, 
6) niezaliczenia egzaminów, praktyk, programu studiów doktoranckich (w tym 

nieprowadzenie badań naukowych) i niezłożenie sprawozdań z ich przebiegu, 
7) niewypełnienia innych obowiązków obowiązujących w uczelni lub przewidzianych 

w Regulaminie, w tym naruszenie zasad postępowania określonych treścią ślubowania 
i regulaminem studiów doktoranckich.  

2. W uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego kierownik 
studiów doktoranckich może wpisać doktoranta, na jego wniosek, warunkowo  
na następny semestr/rok akademicki.  

3. Decyzje o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów doktoranckich.  
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 doktorantowi przysługuje odwołanie do rektora, 

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna. 
5. Skreślenie z listy doktorantów nie skutkuje wstrzymaniem czynności związanych 

z przewodem doktorskim. 
6. Osoba skreślona z listy doktorantów ma obowiązek rozliczyć się z uczelnią, 

w szczególności zwrócić legitymację doktoranta, uiścić zaległe opłaty oraz złożyć kartę 
obiegową. 

 
Rozdział 5  

Prawa i obowiązki doktoranta 
 

§ 24 
1. Doktorant ma prawo do: 
1) korzystania z infrastruktury badawczej na zasadach obowiązujących pracowników 

w danej jednostce organizacyjnej, w której realizowana jest praca doktorska. 
Doktorantowi powinno być przydzielone stanowisko pracy z dostępem do komputera 
i Internetu, 

2) prowadzenia badań naukowych związanych z tematem pracy doktorskiej w innym 
ośrodku badawczym, za zgodą opiekuna naukowego, 

3) ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną, w której realizowana 
jest praca doktorska, udziału w konferencjach, zakupów aparatury  
i materiałów potrzebnych do wykonywania badań na zasadach określonych w danej 
jednostce, 

4) ubiegania się o pomoc materialną w formie świadczeń socjalnych lub stypendium 
doktoranckiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

5) wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz Uczelni, wykraczające poza zakres 
obowiązków wynikających z regulaminu studiów. Doktorant może uzyskiwać 
wynagrodzenie za udział w realizowanych pracach badawczych ze środków 
pozostających w dyspozycji kierowników tych prac, a także za godziny dydaktyczne, 
których liczba przekracza obowiązkowy wymiar, 

6) przerwy w zajęciach w okresie wakacji o łącznym wymiarze 8 tygodni, 
7) w uzasadnionym przypadku zwrócić się do kierownika Studiów Doktoranckich  

o zmianę opiekuna naukowego. Wyznaczenie nowego opiekuna nastąpi w trybie 
wskazanym w §10 ust. 3.  

2. Doktorantom niepełnosprawnym, doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, doktorantom prowadzącym wyjątkowo obciążające badania naukowe, 
Uczelnia umożliwia odbywanie studiów wg indywidualnego toku studiów (ITS).  

3. Decyzję o indywidualnym toku studiów podejmuje kierownik studiów doktoranckich, 
który sprawuje również nadzór nad prawidłową realizacją przez doktoranta tego toku. 
Program tych studiów wymaga uzgodnienia przez doktoranta i opiekuna naukowego 
oraz zatwierdzenia rady jednostki organizacyjnej. 
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4. Doktorant może być zwolniony z obowiązku prowadzenia części zajęć dydaktycznych. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez 
kierownika studiów doktoranckich . 

 
§ 25 

1. W przypadku doktorantów legitymujących się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności uczelnia zezwala na uczestnictwo w zajęciach na uczelni 
asystentów tych osób (zwłaszcza tłumaczy języka migowego, asystentów osób 
niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych). Zgodę w sprawie uczestnictwa 
asystentów w zajęciach wydaje kierownik studiów doktoranckich. 

2. Prowadzący zajęcia, w miarę możliwości i w zależności od rodzaju niepełnosprawności 
doktoranta mogą wyrażać zgodę na korzystanie w trakcie zajęć z urządzeń 
rejestracyjnych (np. dyktafony, aparaty fotograficzne). 

3. Dopuszcza się możliwość ustalenia prawa załatwiania spraw doktorantów związanych 
z tokiem studiów przez wskazanych uczelni asystentów niepełnosprawnych, członków 
najbliższej rodziny, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na uczelni. 
 

§ 26 
1. Doktorantowi przysługuje prawo składania zastrzeżeń co do ocen realizacji programu 

studiów doktoranckich, prowadzonych badań naukowych, zaliczenia roku studiów 
doktoranckich do kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może, w szczególnie przypadkach, skierować 
zastrzeżenia doktoranta wskazane w ust. 1 do rozpatrzenia przez powołaną przez siebie 
komisję. W skład tej komisji, na wniosek doktoranta wchodzi wskazany przez niego 
obserwator.  

 
§ 27 

1. Doktorant, który został skreślony z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze, 
może za zgodą kierownika studiów doktoranckich i kierownika jednostki organizacyjnej 
jednostki, na mocy decyzji rektora zostać przywrócony na studia. 

2. Przywrócenie następuje na semestr studiów, na którym wymagana liczba punktów 
ECTS odpowiada liczbie punktów uzyskanych przez doktoranta przed przywróceniem.  

3. W przypadku uzyskania decyzji o przywróceniu na studia, student studiuje wg planu 
studiów i programu nauczania obowiązującego na semestrze, na który uzyskał wpis,  
z uwzględnieniem różnic programowych (jakie musi uzupełnić) wskazanych mu 
w decyzji o przywróceniu na studia. 
 

§ 28 
1. Do podstawowych obowiązków doktoranta należy: 

1) prowadzenie badań naukowych i składanie kierownikowi studiów doktoranckich 
sprawozdań z ich przebiegu, potwierdzonych przez opiekuna naukowego, po każdym 
semestrze, 

2) przestrzeganie przepisów obowiązujących w uczelni, w tym wynikających z ochrony 
praw autorskich i praw pokrewnych, zasad korzystania z majątku uczelni, regulaminu 
korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, przebywanie w katedrze lub zakładzie, 
gdzie realizuje badania, w terminach uzgodnionych z opiekunem naukowym,  

3) osiąganie postępów w realizacji rozprawy doktorskiej,  
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
5) zaliczenie wszystkich kursów i seminariów przewidzianych w programie studiów, 
6) otwarcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów, 
7) uczestnictwo w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej katedry  

lub zakładu, 
8) uzyskanie kwalifikacji III stopnia. 
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2. Doktorant przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych ma obowiązek 
odbyć przeszkolenie w zakresie BHP oraz zaliczyć kurs pedagogiczny lub przedstawić 
zaświadczenia o odbyciu tych kursów. 

3. Doktorant, wspólnie z opiekunem naukowym, powinien ubiegać się o finansowanie 
badań z zewnętrznych źródeł. 

 
Rozdział 6  

Obowiązki opiekuna naukowego 
 

§ 29 
Opiekun naukowy: 

1) ustala szczegółowy zakres obowiązków i czas przebywania doktoranta w miejscu pracy 
w każdym semestrze studiów, 

2) opracowuje z doktorantem indywidualny program badań i kontroluje jego realizację,  
3) prowadzi z doktorantem seminarium w wymiarze określonym programem studiów, 
4) opiniuje wszystkie pisemne wnioski doktoranta związane z tokiem studiów, 
5) zapewnia doktorantowi przydział i realizację godzin dydaktycznych w ramach 

obowiązkowej praktyki zawodowej. 
 

Rozdział 7  
Samorząd i organizacje doktoranckie 

 
§ 30 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni lub jednostce naukowej 
tworzą samorząd doktorantów. 

2. Samorząd doktorantów działa na podstawie ustawy i regulaminu uchwalonego przez 
uczelniany organ uchwałodawczy samorządu, określający zasady organizacji i tryb 
działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób 
ich wyłaniania oraz kompetencje. Regulamin samorządu doktorantów wchodzi w życie 
po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.  

3. Samorząd doktorantów prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw 
doktoranckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

4. Uczelniane samorządy doktorantów są obowiązane do opracowania i promowania 
kodeksu etyki doktoranta. 

 
§ 31 

1. Organy samorządu doktorantów: 
1)  są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów uczelni, 
2) mogą podejmować uchwały związane bezpośrednio z zakresem swojej działalności, 
3) współdecydują z samorządem studentów w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie i doktorantów, 
4) przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych 

i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 
2. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu doktorantów niezgodną z przepisami prawa, 

statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. 
 

§ 32 
Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu 
doktorantów. 
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§ 33 
1. Przedstawiciele samorządów doktorantów w uczelniach i jednostkach naukowych 

tworzą Krajową Reprezentację Doktorantów. 
2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania 

wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów 
normatywnych dotyczących doktorantów. Projekty aktów normatywnych przedkłada 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Termin wyrażenia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego wynosi 
miesiąc od dnia jego przedłożenia. 

 
§ 34 

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, 
na zasadach określonych w ustawie. 

 
Rozdział 8  

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów 
 

§ 35 
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-224 ustawy, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2.  Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym 
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz 
w równej liczbie z nauczycieli akademickich i doktorantów. 

3.  Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów 
określa regulamin samorządu doktorantów. 
 

Rozdział 9  
Postanowienia końcowe 

 
§ 36 

Sprawy nieobjęte przepisami niniejszego regulaminu regulowane są w oparciu 
o przepisy powszechnie obowiązujące, w tym postanowienia ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., rozporządzeń wykonawczych do ustaw 
dotyczących studiów doktoranckich. 


