Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Nr 66/2016/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego
Na podstawie art. 161 ust.1 i 2 oraz art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) w porozumieniu z
Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów
Senat uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Regulamin Studiów Doktoranckich wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku i ma
zastosowanie do czynności związanych z tokiem studiów doktoranckich począwszy od roku
akademickiego 2017/2018.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, wprowadzony uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Nr 80/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
Doktoranckich.

Zgodność z protokołem stwierdzam

mgr Iwona Staszewska-Chyła

Egzemplarz nr …/7/2016/2017

Przewodniczący Senatu UKW
Rektor
prof. dr hab. Jacek Woźny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 66/2016/2017
Senatu UKW
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Spis treści:
1. Przepisy ogólne
2. Organizacja studiów doktoranckich
3. Kierownik studiów doktoranckich
4. Kompetencje organów uczelni
5. Rekrutacja na studia doktoranckie
6. Organizacja studiów doktoranckich
7. Stypendia doktoranckie, pomoc materialna dla doktorantów
8. Prawa i obowiązki doktoranta
9. Prawa i obowiązki opiekuna naukowego
10. Przewód doktorski
11. Odpłatność za studia doktoranckie i usługi edukacyjne
12. Przepisy końcowe

I.

PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy regulamin studiów doktoranckich opracowano na podstawie:
1. art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.);
2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz.
558);
3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
( Dz.U. z 2017 r., poz. 256)
§1
Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwanego dalej
Uniwersytetem, określa zasady tworzenia, organizację i tok studiów doktoranckich oraz
związane z nimi prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich.
§2
1. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadające uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia
doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki
organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe, z których każda spełnia wymagania
określone w ust. 1.
3. Szczegółowy podział zadań związany z prowadzeniem środowiskowych studiów
doktoranckich oraz sposób ich finansowania określają umowy, zawierane za zgodą
Rektora, między tymi jednostkami.
§3
Studia doktoranckie są tworzone, likwidowane lub zawieszane przez Rektora na wniosek rady
podstawowej jednostki organizacyjnej spełniającej warunki określone w § 2.
§4
1. Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:
1) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia
fakultatywne i praktyki zawodowe;
2) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką
organizacyjną uczelni;
3) współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także
międzynarodowych;
4) Przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku:
a) publikacji naukowej w formie książki lub

b) co najmniej jednej publikacji naukowej:
 w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie
czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw
nauki lub
 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
5) przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką:
a) promotora lub
b) promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora
pomocniczego;
6) przygotowania do egzaminów doktorskich;
7) uczestniczenia doktoranta w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
2. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia
uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie
8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.) oraz
przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

II.

ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§5

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.
2. Studia doktoranckie są prowadzone w formie
studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych.
3. Stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie są bezpłatne.
4. Niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie są odpłatne.
5. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od
liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
6. Wysokość opłat o których mowa w ust. 4 ustala Rektor na wniosek kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej.
7. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa, zawarta w formie pisemnej,
między uczelnią a doktorantem.
§6
1.
2.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej te studia.
Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności
uczestników tych studiów w prowadzącej studia jednostce organizacyjnej i jest
realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych
i doktorantów.

3.

Jednostka organizacyjna uczelni zapewnia doktorantowi przez cały okres trwania studiów
doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej sprawowane
przez opiekuna naukowego.
§7

Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie
sprawuje, z upoważnienia Rektora, Prorektor ds Studenckich i Jakości Kształcenia.

III.

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

§8
1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich.
2. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor.
3. Rektor wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród nauczycieli
akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni posiadających co
najmniej stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Uniwersytecie.
4. Rektor zwraca się z wnioskiem do rady podstawowej jednostki organizacyjnej oraz
właściwego organu samorządu doktorantów o wyrażenie, w terminie 14 dni pozytywnej
opinii o kandydacie.
5. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 4 uważa się za wyrażenie pozytywnej
opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.
6. W przypadku wyrażenia przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub właściwy
organ samorządu doktorantów negatywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów
doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę, o której mowa w ust. 3, 4, 5.
7. W przypadku, gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii rady podstawowej jednostki
organizacyjnej oraz właściwego organu samorządu doktorantów nie zostanie spełniony w
odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów
doktoranckich Rektor powołuje na kierownika studiów doktoranckich nauczyciela
akademickiego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 3, który nie był uprzednio
wskazany jako kandydat.
8. W przypadku powoływania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w podstawowej
jednostce organizacyjnej zasięganie opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie
jest wymagane.
§9
Kierownika studiów doktoranckich odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady podstawowej
jednostki organizacyjnej oraz właściwego organu samorządu doktorantów.
§ 10
1. Kierownik studiów doktoranckich:
1)
organizuje realizację programu studiów doktoranckich;

dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów;
3)
zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;
4)
pełni funkcję przewodniczącego doktoranckiej komisji stypendialnej opiniującej
wnioski doktorantów o przyznanie stypendium doktoranckiego;
5)
opracowuje programu kształcenia studiów doktoranckich oraz sposób organizacji
zajęć;
6)
przygotowuje plany zajęć na każdy semestr na podstawie programu studiów
doktoranckich;
7)
podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich
i przekazuje kopię decyzji o skreśleniu doktoranta do Działu Dydaktyki i Działu
Rekrutacji i Spraw Studenckich;
8)
występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o odbywanie
studiów doktoranckich według indywidualnego planu i programu;
9)
występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z projektem zmiany
programu kształcenia studiów doktoranckich,
10) występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z propozycją zasad,
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie;
11) występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zawieszenie naboru lub likwidację studiów doktoranckich;
12) występuje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o wyznaczenie opiekunów naukowych (promotorów) dla doktorantów;
13) przyjmuje i opiniuje wnioski doktorantów o przyznanie stypendium doktoranckiego
i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz przekazuje
zaopiniowane wnioski do Rektora w terminie wskazanym w odrębnych przepisach;
14) występuje do Rektora z wnioskiem o nagrodę dla doktoranta, który ukończył studia
doktoranckie przed upływem czterech lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy
doktorskiej;
15) przedstawia radzie podstawowej jednostki organizacyjnej roczne sprawozdanie
z przebiegu studiów doktoranckich i po jego akceptacji przekazuje do Prorektora
ds Studenckich i Jakości Kształcenia;
16) uwzględniania, na wniosek doktoranta, w organizacji studiów trudności wynikające
z niepełnosprawności lub choroby.
Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii
opiekuna naukowego albo promotora może przedłużyć okres odbywania studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w
zajęciach, w przypadku prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w
ramach studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta może ponadto przedłużyć,
łącznie nie dłużej niż o rok, okres odbywania studiów doktoranckich, 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 posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
2)

2.

3.

4.

5.

6.

4) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć
okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, , urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego
oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.) zwalniając jednocześnie doktoranta z
obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
Wniosek doktoranta o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera
następujące dane:
1) imię i nazwisko doktoranta;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość;
3) wskazanie roku studiów doktoranckich;
4) uzasadnienie.
Do wniosku, o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich doktorant
dołącza:
- opinię opiekuna naukowego lub promotora, w przypadku o którym mowa w ust. 2;
- dokument uzasadniający wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów
doktoranckich, w przypadkach, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4.

KOMPETENCJE ORGANÓW UCZELNI

IV

§ 11
1.

Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 3 oraz § 10 ust. 1 pkt 8, 9,
10, 11, 12,15;
2) przedstawianie Rektorowi wniosku o powołanie lub odwołanie kierownika studiów
doktoranckich;
3) wyrażanie opinii w sprawie powołania lub odwołania kierownika studiów
doktoranckich;
4) wnioskowanie do Senatu o uchwalenie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji
oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie;
5) uchwalanie programu kształcenia studiów doktoranckich;
6) zatwierdzanie sposobu organizacji zajęć na studiach doktoranckich;
7) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich,
w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
8) uchwalanie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich, organizacji zajęć
oraz sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
9)

określenie warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na studia doktoranckie.

§ 12
Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia
doktoranckie należy:
1) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do rozstrzygnięć, o których mowa w § 10 ust.1,
pkt 2 i pkt 3, ust. 2, ust. 3 i ust.4;
2) podejmowanie, w uzasadnionych przypadkach, decyzji o zmianie opiekuna naukowego
3) powoływanie komisji rekrutacyjnej podejmującej decyzje w sprawie przyjęcia na studia
doktoranckie.
§ 13
Do kompetencji Rektora należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz
w § 9;
2) ustalenie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego;
3) określanie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej;
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego;
5) ustalanie wysokości opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w drodze odrębnego
zarządzenia;
6) wydawanie zarządzenia w sprawie składu komisji rekrutacyjnych na studia
doktoranckie.
§ 14
Do kompetencji Senatu należy:
1) określanie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć na
studia doktoranckie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kandydatów będących
osobami niepełnosprawnymi.
2) uchwalanie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia doktoranckie i świadczone
usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

V.

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
§ 15

1.
2.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego
stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych.

§ 16
1.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się według szczegółowych warunków i trybu
rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć uchwalonych przez Senat na wniosek rady
podstawowej jednostki organizacyjnej.

Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów będących
osobami niepełnosprawnymi.
3. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
4. Uchwałę Senatu w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej
liczby przyjęć podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia
roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki , którego uchwała
dotyczy.
5. Termin i miejsce składania dokumentów oraz termin i miejsce przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów
doktoranckich za pomocą Internetu, w formie ogłoszenia i wywieszenia w siedzibie
podstawowej jednostki organizacyjnej (tablica ogłoszeń), nie później niż do dnia
rozpoczęcia rejestracji internetowej kandydatów na studia doktoranckie..
6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w której skład wchodzi kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępca jako przewodniczący, kierownik
studiów doktoranckich, 2 nauczycieli akademickich podstawowej jednostki
organizacyjnej posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego/
doktora habilitowanego sztuki oraz przedstawiciel doktorantów.
7. Skład komisji rekrutacyjnych powołanych przez kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych ogłasza Rektor w odpowiednim zarządzeniu.
8. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
10. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie
czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
11. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji
na studia doktoranckie.
12. Decyzja Rektora jest ostateczna.
2.

VI.

ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 17

Studia doktoranckie przygotowują do pracy o charakterze badawczym lub badawczorozwojowym, w szczególności prowadzą 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 metodologią i metodyką prowadzenia badań naukowych;

3) kompetencji społecznych odnoszących
i społecznej roli uczonego lub artysty.

się

do

działalności

naukowo-badawczej

§ 18
Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych
programem studiów doktoranckich, umożliwia doktorantowi uzyskanie nie mniej niż
30 i nie więcej niż 45 punktów ECTS.

1.
2.

3.

4.

§ 19
Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin.
Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności zawodowe są zajęcia, które
przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczo –
rozwojowej.
Zajęciami fakultatywnymi rozwijającymi umiejętności dydaktyczne są zajęcia, które
przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Zajęcia fakultatywne są realizowane w wymiarze umożliwiającym uzyskanie co najmniej
5 punktów ECTS w każdej z grup zajęć, o których mowa w ust.2 i 3.

§ 20
1. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu 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 praktyk
realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

§ 21
1.
2.

3.

Studia doktoranckie odbywają się według programu kształcenia uchwalonego przez radę
podstawowej jednostki organizacyjnej.
Program kształcenia określa w szczególności:
1) opis zakładanych efektów kształcenia;
2) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania
założonych efektów kształcenia – uchwalony na podstawie projektu przedłożonego
przez kierownika studiów doktoranckich.
Zajęcia na studiach doktoranckich odbywają się zgodnie z planem zajęć opracowanym na
każdy semestr na podstawie planu studiów doktoranckich przez kierownika studiów
doktoranckich.
§ 22

1.
2.

Wszystkie zajęcia przewidziane w programie kształcenia wymagają zaliczenia
w indeksie doktoranta.
Do oceniania zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę: bardzo dobry (5), dobry
plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny (3), niedostateczny (2).

3.

Zaliczeniu podlegają wszystkie formy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Kryteria
zaliczenia poszczególnych zajęć oraz warunki dopuszczenia do egzaminu w przypadku
modułów kończących się egzaminem określa program kształcenia, a prowadzący zajęcia
podaje do wiadomości doktorantów na pierwszych zajęciach.
4. Zaliczenie zajęć niekończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną dokonuje się
przez wpisanie do indeksu „zal”, a kończących się wystawieniem oceny – przez wpisanie
oceny według skali ocen przyjętej w ust. 2.
5. Odmowa zaliczenia zajęć obowiązkowych kończących się zaliczeniem bez oceny jest
wyrażana brakiem wpisu w indeksie „zal” i jest równoznaczna z niedopuszczeniem
do egzaminu z danego modułu (jeśli program kształcenia przewiduje egzamin z tego
modułu).
6. Odmowa zaliczenia zajęć obowiązkowych kończących się zaliczeniem z oceną jest
wyrażana poprzez wpisanie oceny ndst. (2) i jest równoznaczna z niedopuszczeniem
do egzaminu z danego modułu (jeśli program kształcenia przewiduje egzamin z tego
przedmiotu).
7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu doktorantowi przysługuje
prawo do składania egzaminu poprawkowego z każdego niezaliczonego modułu.
8. Doktorantowi, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, albo do wyznaczonego terminu nie uzyskał zaliczenia nauczyciel egzaminujący
wpisuje ocenę niedostateczną.
9. W przypadku, gdy doktorant opuścił termin egzaminu z ważnych przyczyn
i usprawiedliwił swoją nieobecność kierownik studiów doktoranckich wyznacza drugi
termin bez utraty prawa do egzaminu poprawkowego.
10. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje
zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
§ 23
1.
2.

Uczestnik studiów doktoranckich nie ma prawa do powtarzania roku.
W przypadku niezaliczenia modułu objętego programem studiów doktoranckich
doktorant może powtórzyć niezaliczony moduł, za zgodą kierownika studiów
doktoranckich, pod warunkiem, że nie zostanie przedłużony okres odbywania studiów
doktoranckich.
§ 24

1.
2.

Zajęcia na studiach doktoranckich rozpoczynają się 1 października i trwają do 30
września następnego roku, z uwzględnieniem 8-tygodniowej przerwy w zajęciach.
Na studiach doktoranckich okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.
§ 25

1.
2.

Okres studiów doktoranckich może ulec skróceniu, o ile doktorant wcześniej zaliczy
wszystkie moduły objęte programem kształcenia i złoży egzaminy doktorskie.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna
naukowego i kierownika studiów doktoranckich, studia doktoranckie mogą się odbywać
według indywidualnego planu i programu studiów.

3.

Wniosek o indywidualny plan i program studiów doktoranckich musi uzyskać akceptację
rady podstawowej jednostki organizacyjnej.
§ 26

1.

2.
3.
4.
5.

VII.

Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich następuje w przypadku:
a) braku dostatecznych postępów w pracy naukowej;
b) nieuzyskania zaliczeń, niezdania egzaminów z modułów przewidzianych programem
kształcenia lub niezaliczenia egzaminów doktorskich w przewidzianych terminach;
c) niewypełniania obowiązków przewidzianych regulaminem studiów doktoranckich;
d) pisemnej rezygnacji ze studiów doktoranckich lub ich samowolnego przerwania;
e) nieuiszczenia stosownych opłat określonych odpowiednim regulaminem.
Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik
studiów doktoranckich.
Od decyzji wymienionej w ust. 2 doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
Po skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich osoba skreślona nie
ma prawa do wznowienia studiów.

STYPENDIA DOKTORANCKIE
POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW
§ 27

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie
stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej.
2. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktoranckiego wydaje
zarządzenie w sprawie
określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium
doktoranckiego oraz regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej.
3. Właściwy organ samorządu doktoranckiego wyraża opinię w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii.
4. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 uważa się za wyrażenie
pozytywnej opinii.
5. Rektor, na wniosek doktoranta oraz po zaopiniowaniu wniosku przez komisję doktorancką
podejmuje decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego lub/i zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.
6. Szczegółowy tryb przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej określają odrębne przepisy , o
których
mowa
w ust.2.

§ 28
1.

Doktorant może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra
za wybitne osiągnięcia określają odrębne przepisy.
§ 29

1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną w
formie:
1) stypendium dla najlepszych doktorantów;
2) stypendium socjalnego;
3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
4) zapomogi.
2. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się ze środków funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów, na zasadach określonych przez Rektora
w uzgodnieniu z uczelnianym samorządem doktorantów.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 30
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania, którego treść określa Statut Uniwersytetu.
Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane są
zaliczenia i wyniki egzaminów oraz inne jego osiągnięcia.
Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta po
uiszczeniu opłaty równej kosztom jej wydania, w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.
Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację
danych w układzie elektronicznym.
Prawo do posiadania legitymacji mają doktoranci do dnia ukończenia studiów,
zawieszenia w prawach doktoranta lub skreślenia z listy doktorantów.
Indeks pozostaje własnością doktoranta po ukończeniu studiów.
§ 31

Doktorant ma prawo do:
1. Zdobywania wiedzy.
2. Opieki merytorycznej ze strony opiekuna naukowego, a po wszczęciu przewodu
doktorskiego do promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego udziału
w przewodzie.
3. Ubiegania się o możliwość zakwaterowania w domu studenta lub hotelu asystenckim.
4. Korzystania ze zbiorów bibliotecznych uczelni, aparatury naukowej i wyposażenia
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
5. Publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania ich na krajowych
i zagranicznych konferencjach i zjazdach naukowych.

6. Wyjazdów na staże i stypendia, za zgodą opiekuna naukowego (promotora) oraz
kierownika studiów doktoranckich.
7. Przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego , urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego i przedłużenia okresu
studiów z tym związanego.
8. Przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczalnym ośmiu tygodni w ciągu roku,
które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
9. Biernego i czynnego prawa wyborczego do kolegialnych organów władz Uniwersytetu
i Wydziału na zasadach określonych w statucie UKW i w regulaminie wyborczym.
10. Tworzenia samorządu doktorantów, który jest reprezentantem ogółu doktorantów.
11. Zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach
naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.
12. Ubiegania się o stypendium doktoranckie (dotyczy uczestników studiów stacjonarnych),
na zasadach określonych w odrębnych przepisach
13. Ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej (dotyczy uczestników studiów stacjonarnych), na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
14. Ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
15. Pomocy materialnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
16. Ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
17. Uzyskania nagród i wyróżnień.
18. Składania odwołań od decyzji w sprawach dotyczących studiów w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania do instancji przewidzianych Regulaminem.
19. Zaliczenia okresu studiów, nie więcej jednak niż 4 lata, do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła nie później
niż w ciągu roku od daty zakończenia tych studiów.
20. Korzystania, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, z dodatkowych
uprawnień umożliwiających doktorantowi pełny udział w procesie kształcenia.
§ 32
Do obowiązków doktoranta należy:
1. Postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich.
2. Realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych
i składanie sprawozdań z ich przebiegu.
3. Odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu.
4. Terminowe zaliczanie zajęć i egzaminów przewidzianych programem kształcenia.
5. Składanie rocznych sprawozdań z zaawansowania postępów w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej.
6. Prezentowanie wyników prowadzonych badań naukowych w formie referatów
na konferencjach i seminariach.

7. Złożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem kształcenia.
8. Terminowe wnoszenie opłat za studia i usługi edukacyjne, zgodnie z zasadami
obowiązującymi na Uniwersytecie.
9. Udział w życiu naukowym podstawowej jednostki organizacyjnej oraz dbanie o dobre
imię i poszanowanie mienia Uniwersytetu.
10. Informowanie kierownika studiów doktoranckich o wszelkich zmianach w przebiegu
studiów doktoranckich, a w szczególności o rezygnacji ze studiów lub ich przerwaniu.
§ 33
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające
godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną, do której stosuje się przepisy
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 34
Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów, do którego stosuje się
przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uczelniany Samorząd Doktorantów jest obowiązany do
opracowania i promowania kodeksu etyki doktoranta.

IX.

PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA NAUKOWEGO
§ 35

1.
2.

3.
4.

Opiekun naukowy przez cały okres studiów doktoranckich udziela doktorantowi wsparcia
w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej oraz sprawuje opiekę naukową.
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
naukowej albo stopień naukowy 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.
Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej
od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika jednostki
organizacyjnej uczelni z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga
uzasadnienia.
§ 36

Opiekun naukowy/promotor ma prawo do:
1. Występowania do kierownika studiów z wnioskiem o skreślenie doktoranta z listy
uczestników studiów doktoranckich.
2. Opiniowania wniosku doktoranta o przedłużenie studiów, wyjazdy na staże i stypendia.
3. Opracowania i przedłożenia projektu indywidualnego planu studiów dla doktoranta
będącego pod jego naukową opieką.

4.

Powierzania doktorantowi, za jego zgodą, dodatkowych prac zbieżnych z tematyką jego
rozprawy doktorskiej.
§ 37

Do obowiązków opiekuna naukowego/promotora należy:
1. Pomoc doktorantowi w sformułowaniu tematu rozprawy doktorskiej.
2. Udzielanie doktorantowi pomocy merytorycznej i metodologicznej.
3. Ocena sprawozdania rocznego z zaawansowania postępów w rozprawie doktorskiej.
4. Uczestniczenie w posiedzeniach poświęconych ocenie i realizacji programu badawczego
doktoranta.
5. Odbywanie konsultacji z doktorantem pozostającym pod jego opieką.

PRZEWÓD DOKTORSKI

X.

§ 38
1.

2.

3.
4.

Otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora oraz jeżeli są przewidziani
w przewodzie, promotora pomocniczego i kopromotora, powinno nastąpić z końcem
trzeciego roku studiów doktoranckich.
W czasie studiów doktorant zobowiązany jest złożyć egzaminy doktorskie z:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
2) języka obcego nowożytnego, w przypadku gdy doktorant nie posiada, zgodnego
z obowiązującymi przepisami, certyfikatu potwierdzającego znajomość
nowożytnego języka obcego;
3) dyscypliny dodatkowej.
Egzaminy, o których mowa w ust. 2 winny być złożone w terminie określonym
programem kształcenia.
Szczegółowy tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego i nadania stopnia naukowego
regulują odrębne przepisy.

XI.

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA DOKTORANCKIE I USŁUGI EDUKACYJNE
§ 39

1.

Uczestnik studiów doktoranckich wnosi opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
a) kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich,
b) powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach
doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce.

2. Wysokość opłat o których mowa w ust. 1 ustala Rektor odrębnym zarządzeniem.
3. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia doktoranckie i świadczone usługi
edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa uchwała Senatu.
4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej
między uczelnią a doktorantem.

5.
6.
7.

Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia
doktoranckie i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.
Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów doktoranckich; doktorant nie
jest obowiązany do uiszczenia opłat innych niż określone w umowie.
Opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu.

XII.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 40

1.
2.

Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje rada
podstawowej jednostki organizacyjnej.
Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może podejmować uchwały dotyczące
prowadzenia studiów doktoranckich, jednakże uchwały te nie mogą pozostawać
w sprzeczności z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 41
1.

2.

Regulamin, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wchodzi w
życie z dniem 1 października 2017 roku i ma zastosowanie do czynności związanych z
tokiem studiów doktoranckich począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
Traci moc Regulamin Studiów Doktoranckich, wprowadzony Uchwałą Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 80/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

