
Zarządzenie Nr 67/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam do stosowania jednolity tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, uchwalonego przez Senat UKW uchwałą                

Nr 51/2006/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., zmienionego: 

 uchwałą Senatu UKW Nr 96/2008/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 uchwałą Senatu UKW Nr 90/2009/2010 z dnia 25 maja 2010 r. 

 uchwałą Senatu UKW Nr 61/2011/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 uchwałą Senatu UKW Nr 88/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

 uchwałą Senatu UKW Nr 115/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

2. Tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zobowiązuje kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytutów 

oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania podległych 

pracowników i uczestników studiów doktoranckich z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 3 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 132/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 



  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 67/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

REGULAMIN 

studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 
Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 

1365 z późn. zm.). 

2. Ustawy 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.). 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwanego dalej 

Uniwersytetem, 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 przy udziale 

innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych 

oraz sposób finansowania określają umowy zawarte między tymi jednostkami. Organizację 

i tok studiów środowiskowych określa odrębny Regulamin. 

 

§ 2 

1. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

 prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

prowadzącą kształcenie; 

 współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również 

międzynarodowych; 

 przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co 

najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym 

sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji 

dzieła artystycznego; 

 realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i 

praktyki zawodowe; 

 przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy 

doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego; 

 uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia trzeciego stopnia, stacjonarne lub 

niestacjonarne. 

3. Stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie są bezpłatne. 



  

4. Tryb i zasady odpłatności za studia doktoranckie w Uniwersytecie określa stosowny 

regulamin. 

5. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem               

w formie pisemnej. 

 

§ 2a 

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

2. Okres odbywania studiów doktoranckich przedłuża się o okres odpowiadający czasowi 

trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych                    

w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94                        

z późn. zm.). 

3. W uzasadnionych przypadkach okres odbywania studiów doktoranckich może zostać 

przedłużony łącznie nie dłużej niż o rok z następujących powodów: 

 czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; 

 konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

 konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub 

dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności; 

 czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą lub 

niepełnosprawnością. 

W trakcie przedłużonego okresu odbywania studiów doktoranckich doktorant jest 

zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

4. Okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony łącznie nie dłużej niż 

o dwa lata w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych 

badań naukowych. W trakcie przedłużonego okresu odbywania studiów doktoranckich 

student jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

 

§ 3 

1. Studia doktoranckie są tworzone, likwidowane lub zawieszane przez Rektora na wniosek 

rady podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien być złożony nie później niż do 

31 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. 

3. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać: 

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

sztuki i dyscypliny artystycznej; 

b) określenie efektów kształcenia; 

c) program studiów doktoranckich; 

d) określenie formy studiów doktoranckich (stacjonarna, niestacjonarna); 

e) określenie czasu trwania studiów doktoranckich (liczba semestrów i liczba 

punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających temu 

poziomowi studiów); 

f) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie; 

g) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów odpłatnych; 



  

h) skreślony; 

i) analizę finansową kosztów utworzenia studiów doktoranckich, sporządzoną 

według przyjętego w Uniwersytecie wzoru. 

4. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich lub zawieszenie naboru na studia 

doktoranckie powinien zawierać: 

a) uzasadnienie; 

b) wyciąg z protokołu posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej 

zawierający uchwałę w sprawie likwidacji lub zawieszenia naboru; 

c) projekty wypowiedzenia umów (w przypadku studiów środowiskowych). 

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej te studia. 

6. Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie 

sprawuje, z upoważnienia Rektora, prorektor właściwy ds. kształcenia. 

 

§ 4 

1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich. 

2. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 

rady podstawowej jednostki organizacyjnej, oraz opinii właściwego organu samorządu 

doktorantów, wyrażonej przez ten organ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku               

o jej wydanie, z tym że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony również                     

w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Kierownika studiów doktoranckich Rektor powołuje spośród pracowników posiadających 

tytuł naukowy profesora/ profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego/ 

doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin 

artystycznych albo osób, które nabyły uprawnienie 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 (Dz. U. Nr 65, 

poz. 595, z późn. zm.), zatrudnionych w podstawowej jednostce organizacyjnej w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

§ 5 

Do kompetencji kierownika studiów doktoranckich należą sprawy związane z organizacją, 

tokiem i bieżącą kontrolą przebiegu studiów doktoranckich, w szczególności: 

1) opracowanie programu kształcenia studiów doktoranckich oraz sposobu organizacji 

zajęć; 

2) organizowanie realizacji programu kształcenia studiów doktoranckich; 

3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia 

badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę jednostki 

organizacyjnej uczelni; 

4) przygotowywanie planów zajęć na każdy semestr na podstawie programu studiów 

doktoranckich; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich; 

6) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich                      

i informowanie o tym fakcie Działu Dydaktyki i Działu Rekrutacji i Spraw 

Studenckich; 



  

7) wyrażanie w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o odrębne przepisy zgody na 

przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 

8) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem                             

o odbywanie studiów doktoranckich według indywidualnego planu i programu; 

9) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z projektem zmiany 

programu kształcenia studiów doktoranckich, propozycją warunków i trybu rekrutacji; 

10) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o 

zawieszenie naboru lub likwidację studiów; 

11) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o 

wyznaczenie opiekunów naukowych (promotorów) dla doktorantów; 

12) przyjmowanie i opiniowanie wniosków doktorantów o przyznanie stypendium 

doktoranckiego i przekazywanie ich w terminie 14 dni od dnia otrzymania Rektorowi; 

13) skreślony; 

14) występowanie do Rektora z wnioskiem o nagrodę dla doktoranta, który ukończył 

studia doktoranckie przed upływem czterech lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę 

pracy doktorskiej; 

15) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej rocznego sprawozdania z 

przebiegu studiów doktoranckich i po jego akceptacji przekazywanie do prorektora 

właściwego ds. kształcenia; 

16) przewodniczenie komisji doktoranckiej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium 

doktoranckiego i przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; 

17) uwzględnianie w organizacji studiów trudności wynikających z niepełnosprawności 

lub choroby na wniosek doktoranta. 

 

§ 6 

Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 5 pkt 8, 9, 10, 

11, 15; 

2) przedstawianie Rektorowi wniosku o powołanie lub odwołanie kierownika studiów 

doktoranckich; 

2a) wyrażanie opinii w sprawie powołania lub odwołania kierownika studiów 

doktoranckich; 

3) wnioskowanie do Senatu o uchwalenie warunków i trybu rekrutacji; 

4) skreślony; 

5) uchwalanie programu kształcenia studiów doktoranckich oraz sposobu organizacji 

zajęć; 

6) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich 

oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 

7) skreślony; 

8) skreślony. 

 

§ 6a 

Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 

doktoranckie należy: 



  

1) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do ocen, o których mowa w § 5 ust. 3; 

2) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do decyzji, o których mowa w § 5 ust. 5; 

3) powoływanie komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 7 

Do kompetencji Rektora należy: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3; 

2) skreślony; 

3) ustalenie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego; 

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego; 

5) skreślony; 

6) ustalanie wysokości opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

 

§ 7a 

Do kompetencji Senatu należy uchwalanie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich. 

 

Rekrutacja na studia doktoranckie 

 

§ 8 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra 

lub inny równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich. 

2. 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. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych. 

 

§ 9 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się według warunków i trybu rekrutacji 

uchwalonych przez Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

2. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych. 

3. Warunki i tryb rekrutacji, limit miejsc, 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 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynają się zajęcia. 

4. 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, co najmniej 3 nauczycieli akademickich podstawowej jednostki 

organizacyjnej posiadających tytuł naukowy profesora/ profesora sztuki lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego/ doktora habilitowanego sztuki oraz przedstawiciel 

doktorantów. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 



  

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji, do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 

naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest 

ostateczna. 

 

Organizacja studiów 

 

§ 9a 

Studia doktoranckie przygotowują do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-

rozwojowym, 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 się do działalności naukowo-badawczej                     

i społecznej roli uczonego lub artysty. 

 

§ 9b 

1. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada 45 punktom 

ECTS, w tym 20 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, rozwijających 

umiejętności dydaktyczne lub zawodowe. 

2. Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe obejmują 

zajęcia, na których doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod                         

i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, w wymiarze odpowiadającym 10 punktom 

ECTS. Zajęcia fakultatywne przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowych 

technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów. 

 

 

§ 10 

1. Studia doktoranckie odbywają się według programu kształcenia uchwalonego przez radę 

podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. Program kształcenia określa w szczególności: 

a) opis zakładanych efektów kształcenia – uchwalony przez senat na podstawie 

projektu przyjętego przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia; 

b) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do 

uzyskania tych efektów - uchwalony przez jednostkę prowadzącą studia na 

podstawie projektu przedłożonego przez kierownika studiów doktoranckich. 

3. Zajęcia na studiach doktoranckich odbywają się zgodnie z planem zajęć opracowanym na 

każdy semestr na podstawie programu kształcenia przez kierownika studiów 

doktoranckich. 

 

 

 



  

§ 11 

1. Wszystkie zajęcia przewidziane w programie kształcenia wymagają zaliczenia w indeksie 

doktoranta. 

2. Do oceniania zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę: bardzo dobry (5), dobry 

plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny (3), niedostateczny (2), zaliczenie 

z oceną, zaliczenie (zal.). 

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 je 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 niezłożonego 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 studiów. 

 

§ 12 

1. Zajęcia na studiach doktoranckich rozpoczynają się 1 października i trwają do 30 

września następnego roku, z uwzględnieniem 8-tygodniowej przerwy w zajęciach. 

2. Skreślony. 

 

§ 13 

1. Okres studiów doktoranckich może ulec skróceniu, o ile doktorant wcześniej zaliczy 

wszystkie modułu objęte programem kształcenia i złoży egzaminy doktorskie. 

2. 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. 



  

§ 14 

1. 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; 

d) pisemnej rezygnacji ze studiów lub ich samowolnego przerwania; 

e) nieuiszczenia stosownych opłat określonych odpowiednim regulaminem. 

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

studiów doktoranckich. 

3. Od decyzji wymienionej w ust. 2 doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna. 

 

Stypendia doktoranckie 

Pomoc materialna dla doktorantów 

 

§ 15 

1. Doktorant może otrzymać stypendium doktoranckie. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 na pierwszym roku studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym, na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, może otrzymać 

doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się 

zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych 

albo badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni. 

2a. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 na drugim roku i kolejnych latach studiów 

doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

 prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

 realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

Uczelni. 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej. 

3. Liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach praktyk zawodowych 

określa program kształcenia. 

4. Skreślony. 

5. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 60% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o 

wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

6. Decyzję o przyznaniu stypendium, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje 

Rektor po zaopiniowaniu wniosków przez komisję doktorancką jednostki organizacyjnej 

uczelni. 



  

7. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 

8. Szczegółowy tryb przyznawania stypendium doktoranckiego określa stosowny 

regulamin. 

 

§ 15a 

1. Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

2. Zwiększenie stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje rektor, po zaopiniowaniu 

przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium. 

2a.  Zwiększenie stypendium może być przyznane: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo 

dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który 

wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej albo 

osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym złożenie 

wniosku o przyznanie zwiększenia. 

3. Szczegółowy tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa 

regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego. 

 

§ 15b 

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. 

 

§ 16 

1. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

2. Skreślony. 

 

§ 17 

1. Uczestnikowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium doktoranckie, który 

ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów 

oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do 

terminu ukończenia studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości wynikającej z 

iloczynu kwoty pobieranego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które 

został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 

2. Skreślony. 

 

§ 18 

1. Doktorant może na swój wniosek ubiegać się o pomoc materialną w formie: 

a) stypendium dla najlepszych doktorantów; 

b) stypendium socjalnego; 



  

c) skreślony; 

d) skreślony; 

e) stypendium specjalnego dla studentów z niepełnosprawnością; 

f) zapomogi. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. a, niniejszego regulaminu, przyznaje się na 

zasadach określonych w art. 199 ust. 5. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. b, e, f, niniejszego regulaminu, przyznaje się 

na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

 

Prawa i obowiązki doktoranta 

 

§ 19 

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

ślubowania, którego treść określa Statut Uniwersytetu. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane są 

zaliczenia i wyniki egzaminów oraz inne jego osiągnięcia. 

3. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta po 

uiszczeniu opłaty równej kosztom jej wydania, w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami. 

4. Osoba, która utraciła prawo posiadania legitymacji doktoranta zobowiązana jest do jej 

niezwłocznego zwrotu. 

 

§ 20 

Doktorant ma prawo do: 

1. Opieki merytorycznej ze strony opiekuna naukowego a po wszczęciu przewodu 

doktorskiego promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego udziału 

w przewodzie. 

2. Ubiegania się o możliwość zakwaterowania w domu studenta lub hotelu asystenckim. 

3. Korzystania ze zbiorów bibliotecznych uczelni, aparatury naukowej i wyposażenia 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. 

4. Publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania ich na krajowych 

i zagranicznych konferencjach i zjazdach naukowych. 

5. Wyjazdów na staże i stypendia, za zgodą opiekuna naukowego (promotora) oraz 

kierownika studiów doktoranckich. 

6. Przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego                   

i przedłużenia okresu studiów z tym związanego. 

7. Składania odwołań od decyzji w sprawach dotyczących studiów w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania do instancji przewidzianych Regulaminem. 

8. 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. 



  

9. Powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

10. Zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach 

naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych                  

w Ustawie. 

11. Korzystania, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, z dodatkowych 

uprawnień umożliwiających mu pełny udział w procesie kształcenia. 

 

§ 21 

Do obowiązków doktoranta należy: 

1. Postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich. 

2. Realizowanie programu kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych i składanie 

sprawozdań z ich przebiegu. 

3. Odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar prowadzonych zajęć nie 

może przekraczać 60 godzin dydaktycznych rocznie. Uczestnik studiów doktoranckich 

zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. 

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. 

9. Udział w życiu naukowym podstawowej jednostki organizacyjnej oraz dbanie o dobre 

imię i poszanowanie mienia uniwersytetu. 

10. Informowanie kierownika studiów o wszelkich zmianach w przebiegu studiów, a w 

szczególności o rezygnacji ze studiów lub ich przerwaniu. 

 

§ 22 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 23 

Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów, do którego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu 

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uczelniany Samorząd 

Doktorantów jest obowiązany do opracowania i promowania kodeksu etyki doktoranta. 

 

 

 

 



  

Prawa i obowiązki opiekuna naukowego 

 

§ 23a 

1. Jednostka organizacyjna uczelni zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich 

opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego. 

2. Opiekunem naukowym moŜe być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub 

pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający 

aktualny dorobek naukowy albo osiągnięcia artystyczne, z okresu ostatnich 5 lat. 

3. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej 

od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich. 

 

§ 24 

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. 

 

§ 25 

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 

 

§ 26 

1. Otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora powinno nastąpić nie później 

niż do końca drugiego roku studiów doktoranckich. 

2. 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. 

3. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 winny być złożone w terminie określonym 

programem kształcenia. 



  

4. Szczegółowy tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego i nadania stopnia naukowego 

regulują odrębne przepisy. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 27 

1. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje rada 

podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. 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. 

 

§ 28 

Regulamin, uchwalony przez Senat Uniwersytetu, wchodzi w życie z dniem 1 października 

2007 r. 
 


