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Wszystkim doktorantom są zakładane konta pocztowe w domenie 
uczelni, tj. 
 

imie.nazwisko@s.tu.koszalin.pl  
   
Hasła do pierwszego logowania zostały przesłane na adresy mailowe 
podane w procesie rekrutacji.  
 

Uczelniane adresy mailowe będą wykorzystywane do dalszego 
komunikowania się z doktorantami, nie tylko przez pracowników SD, 
ale także przez wykładowców i innych pracowników uczelni.  
 

Należy co najmniej raz dziennie sprawdzać pocztę i na bieżąco 
reagować na otrzymywane wiadomości.  
 

§ 28 ust.1 pkt. 4 regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowi, że pocztę 
wysłaną na adresy doktorantów w domenie “@s.tu.koszalin.pl” 
uważa się za skutecznie dostarczoną. 



 

Konto pocztowe dla całej grupy 
 

doktoranci2022@tu.koszalin.pl  
 
 

+ pracownicy Sekretariatu 
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Efekty uczenia się są osiągane w wyniku:   
 

 realizacji programu kształcenia, 

 

 realizacji indywidualnego planu badawczego, 

 

 przebywania w środowisku akademickim szkoły i 
uczestnictwa w różnych formach organizowanych 
przez nią aktywności, 

 

 uczestniczenia w życiu wspólnoty akademickiej – 
krajowej i międzynarodowej. 























 W dotychczasowym stanie prawnym występowało 

rozróżnienie na opiekuna naukowego i promotora 

doktoranta. PSWN zrywa z tym podziałem, wskazując, że 

opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej 

sprawuje promotor lub promotorzy albo promotor i 

promotor pomocniczy (art. 190 ust. 1 PSWN). 

 

 Sposób zmiany promotora, promotorów lub promotora 

pomocniczego doprecyzowuje regulamin szkoły doktorskiej 

(art. 205 ust. 1 pkt 1 PSWN). 



 Doktorantowi przyjętemu do szkoły doktorskiej wyznacza 

się promotora lub promotorów w terminie 3 miesięcy od 

podjęcia kształcenia.  





 Podstawą kształcenia w szkole doktorskiej, obok programu kształcenia, 
jest indywidualny plan badawczy. 

 Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, 
opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności 
harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go 
podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora 
pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego 
promotora (art. 202 ust. 1 PSWN). 

 Realizacja indywidualnego planu badawczego (zawierającego 
harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej) podlega ocenie 
śródokresowej w połowie okresu kształcenia (art. 202 ust. 2 PSWN). 

Indywidualny plan badawczy 



Co powinien zawierać indywidualny plan badawczy? 

  

 zdefiniowanie tematu badawczego wraz z określeniem celu,  

 plan i harmonogram badań ze wskazaniem mierzalnych 
osiągnięć pozwalających ocenić postęp pracy 

 materiał i metody badań, planowany kosztorys badań, źródła 
finansowania badań, 

 plan i harmonogram publikowania wyników badań, 

 określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. 

 

Indywidualny plan badawczy musi być zaopiniowany przez 
promotora pomocniczego, jeśli promotor pomocniczy został 
wyznaczony. 

 









 Realizować program kształcenia w szkole doktorskiej i 

indywidualny plan badawczy (art. 207 ust. 2 PSWN). 

 Złożyć rozprawę doktorską w terminie określonym w 

indywidualnym planie badawczym (art. 203 ust. 1 pkt 2 

PSWN). 

 Postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej (art. 

207 ust. 1 PSWN). 

 Odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zająć lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu, jeżeli taki wymóg 

przewiduje program kształcenia w szkole doktorskiej (art. 201 

ust. 4 PSWN). 

 

Doktorant ma obowiązek: 



Regulamin Szkoły Doktorskiej w § 28 stanowi: 

 

7. Doktorant do końca każdego semestru jest zobo-

wiązany złożyć opinię promotora (promotorów) o 

postępach naukowych, postępach w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej oraz realizacji efektów uczenia 

się objętych indywidualnym planem badawczym.  

8. Doktorant, do końca każdego semestru letniego roku 

akademickiego (a w przypadku semestru czwartego do 

30 czerwca), jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z 

wykonania zadań naukowych w danym roku, zgodnie z 

indywidualnym planem badawczym oraz inne 

dokumenty potwierdzające realizację indywidualnego 

planu badawczego.  

 







 Odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 

lub uczestniczenia w ich prowadzeniu może być elementem 

programu kształcenia (art. 201 ust. 5 PSWN). 

 Wymiar praktyk zawodowych dla doktorantów kształcących 

się w szkole doktorskiej wynosi do 60 godzin w roku 

akademickim (art. 201 ust. 5 PSWN). 

 Dotychczas doktoranci byli zobowiązani do realizacji do 90 

godzin praktyk zawodowych rocznie (art. 197 ust. 3 PSW). 

 

Dydaktyka – praktyka zawodowa 



 Realizacja indywidualnego planu badawczego (zawierającego 

harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej) podlega ocenie 

śródokresowej w połowie okresu kształcenia (art. 202 ust. 2 PSWN). 

 Ocena śródokresowa może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo 

negatywnym (art. 202 ust. 3). 

 Oceny śródokresowej dokonuje trzyosobowa komisja, w tym co najmniej 

jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę 

doktorską i niebędąca pracownikiem podmiotu prowadzącego szkołę 

doktorską (art. 202 ust. 4 PSWN). 

 W skład trzyosobowej komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową 

nie mogą wchodzić promotor albo promotorzy doktoranta (art. 202 ust. 

4 PSWN). 

 Sposób przeprowadzania oceny śródokresowej doprecyzowuje 

regulamin szkoły doktorskiej (art. 205 ust. 1 pkt 3 PSWN). 

Ocena śródokresowa 



 Nauka w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów i kończy się 
złożeniem rozprawy doktorskiej (art. 201 ust. 1 PSWN). 

 Niezłożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w 
indywidualnym planie badawczym jest obligatoryjną przesłanką 
skreślenia z listy doktorantów (art. 203 ust. 1 pkt 2 PSWN). 

 Do wspomnianego wyżej okresu nie wliczają się okresy zawieszenia 
odpowiadające czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 
rodzicielskiego (art. 204 ust. 3 PSWN). 

 Termin na złożenie rozprawy doktorskiej może zostać wydłużony o 2 
lata. Kwestie te powinien doprecyzowywać regulamin szkoły doktorskiej 
(art. 204 ust. 2 PSWN). 

 W świetle PSWN termin przedłużenia rozprawy doktorskiej może mieć 
miejsce więcej niż jeden raz, byleby łączny okres przedłużenia nie 
przekroczył 2 lat (art. 204 ust. 2 PSWN). 

 

Rozprawa doktorska - terminy 



Przedłużenie terminu złożenia rozprawy - konsekwencje 

 Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej (do 2 lat) ma wpływ 

na sytuację finansową doktoranta – może on bowiem otrzymywać 

stypendium doktoranckie co najwyżej przez 4 lata (art. 209 ust. 2 PSWN). 

 Do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się 

okres kształcenia w szkole doktorskiej, jednak jest to co najwyżej okres 4 

lat i to pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.  

     Przedstawiając tę kwestię na przykładzie – doktorantowi kształcącemu 

się w szkole doktorskiej przez okres 6 lat, który finalnie otrzymał stopień 

doktora, można zaliczyć do okresu pracy jedynie wspomniane wyżej 4 

lata (art. 208 ust. 2 PSWN).  

 Doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może pobierać raty kredytu 

studenckiego (właściwiej – doktoranckiego) nie dłużej niż przez 4 lata, 

mimo przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej powyżej tych 

4 lat (art. 210 pkt 2 PSWN). 



 Najpoważniejsze konsekwencje dla doktoranta kształcącego się w szkole 

doktorskiej ma, siłą rzeczy, skreślenie z listy doktorantów. 

 Wśród obligatoryjnych przesłanek skreślenia z listy doktorantów są 

rezygnacja doktoranta z kształcenia w szkole doktorskiej i niezłożenie 

rozprawy doktorskiej w terminie (określonym w indywidualnym planie 

badawczym), jak również uzyskanie negatywnego wyniku oceny 

śródokresowej (art. 203 ust. 1 PSWN). 

 Dwoma fakultatywnymi przesłankami skreślenia z listy doktorantów są: 

niezadowalający postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz 

niewywiązywanie się z takich obowiązków, jak postępowanie zgodne z 

regulaminem szkoły doktorskiej czy realizacja programu kształcenia i 

indywidualnego planu badawczego (art. 203 ust. 2 PSWN, art. 207 PSWN). 

Skreślenia 



„Kamienie milowe” w cyklu kształcenia 

 w Szkole Doktorskiej 
 

 Wyznaczenie promotora lub promotorów – do 3 miesięcy 

od rozpoczęcia kształcenia,  

 złożenie indywidualnego planu badawczego (IPB) i   

harmonogramu prac doktoranta – do 12 miesięcy od 

rozpoczęcia kształcenia, 

 Ocena śródokresowa doktorantów – w połowie okresu 

kształcenia, 

 Przedłożenie rozprawy doktorskiej – na koniec 8 semestru. 

 



 Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium 
doktoranckie. Łączny okres otrzymywania stypendium nie może 
przekroczyć 4 lat.  

 Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co 
najmniej: 

 1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa; 
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa. 

 Wysokość stypendium może być uzależniona od osiągnięć 
doktoranta. 

 Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie 
wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w 
programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do 
dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie 
dłużej niż przez 6 miesięcy. 

 

Stypendium doktoranckie (art. 209 PSWN) 





 Art. 209. 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora 
otrzymuje stypendium doktoranckie. 

 1a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje 
doktorant pobierający wynagrodzenie w 
wysokości co najmniej 150% wysokości 
stypendium doktoranckiego przysługującego mu 
zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z 
realizacją projektu badawczego, o którym mowa 
w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot 
prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się 
doktorant, w okresie tego zatrudnienia. 



Pracownicze plany kapitałowe - PPK 

Złożenie deklaracji PPK – Dział Kadr i Spraw Socjalnych, budynek A , pokój 406 



 
Zgodnie z przepisami PSWN, nie ma zakazów dla doktorantów 
podejmowania pracy zarobkowej. Jedyne ograniczenia dotyczą 
zatrudnienia w charakterze nauczycieli akademickich albo pracowników 
naukowych. 

  Od powyższej zasady istnieją jednak trzy podstawowe wyjątki: 

 zatrudnienie doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, o którym 
mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia, programu lub konkursu 
ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu 
na realizację projektu badawczego) art. 119 ust. 2 pkt 3 (projekt 
badawczy lub dydaktyczny finansowany ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej przez inny podmiot przyznający grant 

 zatrudnienia doktoranta po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem 
pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze 
przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość 
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium 

 zatrudnienia doktoranta, któremu nie przysługuje stypendium 
doktoranckie (posiadającym stopień naukowy doktora). 

 

Szkoła doktorska a praca 



 Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w 

wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.  

 Doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły 

doktorskiej, okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza 

się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

 Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z 

powodu:  

     1) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego,  

     2) zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie  

     – okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do 

okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał 

stopień doktora (art. 203 ust. 1-3 PSWN). 

Urlopy i okres kształcenia 



Od dnia 1 października 2019 r. (czyli wejścia w życie 

przepisów dotyczących szkół doktorskich) do dnia 31 grudnia 

2023 r. (czyli wygaszenia dotychczasowych studiów 

doktoranckich) samorząd doktorantów tworzą wspólnie 

doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej i uczestnicy 

obecnych studiów doktoranckich (art. 296 ust. 2 PW PSWN). 

 

Przedstawiciel doktorantów Szkoły Doktorskiej w Radzie 

Doktorantów: mgr inż. Katarzyna Kośka,  

e-mail: katarzyna.koska@s.tu.koszalin.pl 

 

Samorządność doktorancka 



Dziękuję za uwagę  


