REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II
(tekst jednolity uwzględnia zmiany
wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.
oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14 z 26.04.2012 r.)
I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich
§1
1. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w
określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowują do samodzielnej
działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
2. Studia doktoranckie mogą być tworzone w jednostkach organizacyjnych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II posiadających
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w
różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki w zakresie dyscyplin
odpowiadających tym uprawnieniom.
3. Studia doktoranckie mogą być tworzone jako studia środowiskowe przez
jednostki, o których mowa w ust. 1, przy udziale innych jednostek
organizacyjnych.
Zadania
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych
prowadzących studia środowiskowe oraz sposób finansowania studiów
doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
4. Zasady tworzenia i funkcjonowania studiów środowiskowych określają odrębne
przepisy.
§2
1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek jednostki
organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2, po zasięgnięciu opinii Senatu
i Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera:
1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej;
2) określenie efektów kształcenia;
3) program studiów;
4) obsadę kadrową;
5) określenie formy studiów doktoranckich;
6) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
7) warunki i tryb rekrutacji na studia;
8) wskazanie terminu rozpoczęcia studiów;
9) planowaną liczbę miejsc;
10)listę jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej
dyscyplinie naukowej;
11)uchwałę rady wydziału w sprawie utworzenia studiów doktoranckich;
12)analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną
i dydaktyczno-kadrową wydziału;
13)plan finansowy – w przypadku studiów niestacjonarnych.
4. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa dziekan w Dziale Toku
Studiów nie później niż na 6 miesięcy przed końcem roku akademickiego.
Likwidacja studiów doktoranckich oznacza zaprzestanie naboru.
5. Do wniosku o likwidację studiów doktoranckich należy dołączyć:
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1) uzasadnienie likwidacji studiów doktoranckich;
2) uchwałę rady wydziału w sprawie likwidacji studiów doktoranckich.
§3
1. Opiekę nad studiami doktoranckimi sprawuje kierownik studiów.
2. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor na wniosek dziekana
spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale w pełnym
wymiarze czasu pracy, na okres odpowiadający kadencji dziekana.
3. Powołanie kierownika studiów następuje po zasięgnięciu opinii samorządu
doktorantów.
§4
1. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i
kończy 30 września. Do studiów doktoranckich stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Studiów KUL dotyczące organizacji studiów.
2. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z
obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
- łącznie nie dłużej niż o rok.
4. Doktorant może dodatkowo uzyskać zgodę na przedłużenie studiów o okres
odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu macierzyńskiego na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu
ojcowskiego, przewidziany w Kodeksie Pracy.
5. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego
lub promotora może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich,
zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach
uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych,
na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż dwa lata.
6. Doktorant korzystający z przedłużenia studiów doktoranckich ponad czas
określony w programie studiów doktoranckich zachowuje status doktoranta
wraz z prawem do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej na zasadach
określonych w przepisach o przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla
doktorantów.
7. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta ulegają przedłużeniu
odpowiednio o czas, o który przedłużono mu okres odbywania studiów
doktoranckich.
8. W przypadku przyznania przedłużenia na okres inny niż pełny rok lub dwa lata
studiów, kierownik studiów doktoranckich określa warunki kontynuowania
studiów przez doktoranta po upływie okresu przedłużenia, a w szczególności
terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Regulaminu.
O warunkach kontynuowania studiów kierownik studiów doktoranckich
informuje doktoranta na piśmie.
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§5
prowadzone

1. Studia doktoranckie są
jako studia stacjonarne lub
niestacjonarne.
2. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne.
3. Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor
na wniosek dziekana.
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§6
1. Program studiów doktoranckich uchwala rada wydziału.
2. Program studiów doktoranckich powinien zawierać wykaz i liczbę godzin zajęć,
egzaminów i zaliczeń.
§7
Dokumentację studiów doktoranckich obejmującą ewidencję uczestników
studiów, teczki osobowe, protokoły egzaminacyjne i inne materiały
dokumentujące przebieg studiów prowadzi dziekanat wydziału.
II. Rekrutacja na studia doktoranckie
§8
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która ukończyła studia
wyższe i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania
kwalifikacyjnego według zasad określonych przez Senat. Uchwała rekrutacyjna
wskazuje kierunki studiów, których ukończenie uprawnia do ubiegania się o
przyjęcie na studia doktoranckie z danej dyscypliny.
III. Przebieg studiów
§9
1. Zaliczanie studiów doktoranckich odbywa się w cyklu semestralnym lub
rocznym.
2. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest zrealizowanie wszystkich
obowiązków wynikających z programu studiów doktoranckich.
3. Do studiów doktoranckich stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu
Studiów KUL dotyczące przebiegu studiów, egzaminów i zaliczeń, chyba że
niniejszy regulamin stanowi inaczej.
4. skreślony
§ 10
1. Niezaliczenie semestru (roku) studiów powoduje skreślenie z listy doktorantów.
2. W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu kierownik studiów, na wniosek
doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez osobę prowadzącą seminarium,
może jeden raz w ciągu studiów wpisać warunkowo doktoranta na kolejny
semestr (rok) studiów. Termin spełnia warunku określa kierownik studiów,
wskazując w decyzji dzień w okresie jednego miesiąca od zakończenia sesji
poprawkowej; w przypadku niezaliczenia przedmiotu w terminie następuje
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skreślenie z listy doktorantów.
3. Skreślenie z listy doktorantów może nastąpić także w przypadku, gdy
doktorant nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej lub też nie
realizuje innych wymogów ustalonych w regulaminie i w programie studiów
oraz w zasadach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
4. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów.
5. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora.
6. Studia doktoranckie nie podlegają reaktywacji, z wyjątkiem studiów w zakresie
dyscyplin kościelnych.
IV. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
§ 11
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą
złożenia wobec Rektora lub dziekana ślubowania o następującej treści:
Jako doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będę
sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy
dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Kierując się zasadami moralności
chrześcijańskiej, będę strzec godności doktoranta i dbać o dobre imię
Uczelni, a także przestrzegać wszelkich zarządzeń jej władz. Tak mi
dopomóż Bóg.
Osoby innych niż katolickie wyznań lub osoby niewyznające żadnej wiary
religijnej mogą w rocie ślubowania pominąć słowa: Kościoła i oraz Tak mi
dopomóż Bóg.
2. Doktorant otrzymuje indeks i legitymację.
§ 12
Do obowiązków doktoranta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania oraz
regulaminem studiów doktoranckich. W szczególności doktorant zobowiązany jest
do:
1) realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań
naukowych;
2) systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji naukowych;
3) składania kierownikowi studiów potwierdzonych przez promotora rocznych
sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, z wykonywanych obowiązków oraz
innych osiągnięć;
4) informowania kierownika studiów doktoranckich o fakcie i wymiarze
podjętego zatrudnienia w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego;
5) udziału w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje
prace doktorską;
6) przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisów obowiązujących na
Uniwersytecie;
7) dbania o dobre imię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
§ 13
Doktorant zobowiązany jest do odbywania praktyk zawodowych w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta w
ramach programu studiów nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych
rocznie. Zasady i tryb odbywania praktyk określa Rektor.
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§ 14
1. Doktorant ma prawo do opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowobadawczą i dydaktyczną ze strony osoby prowadzącej seminarium
doktoranckie.
2. Doktorant ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów
komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie
niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i
przygotowania rozprawy doktorskiej.
3. Doktorant, za zgodą dziekana, może wyjeżdżać na staże i stypendia zagraniczne
związane z realizacją pracy doktorskiej, przy czym pobyt za granicą wlicza się
do okresu trwania studiów doktoranckich.
4. Doktorant ma prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy
kolegialne Uniwersytetu za pośrednictwem swych przedstawicieli.
§ 15
Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 16
Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) oraz w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej
studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
§ 17
1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium
doktoranckie.
2. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego określają odrębne przepisy.
§ 18
Skreślony.
V. Opieka naukowa
§ 19
1. W czasie studiów doktoranckich ich uczestnik pozostaje pod opieką naukową
nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej,
aktywnego naukowo, posiadającego aktualny dorobek naukowy z okresu
ostatnich 5 lat.
2. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego może prowadzić jedno seminarium doktoranckie.
3. Opieką naukową w ramach seminarium doktoranckiego można objąć
jednocześnie od 4 do 15 osób, przy czym liczba doktorantów jednego roku nie
powinna przekraczać 5.
4. Skreślony.
§ 20
Do obowiązków opiekuna naukowego należy:
1) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej
w pracy naukowej;
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2) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju naukowego doktoranta i stanu
zaawansowania rozprawy doktorskiej;
3) pomoc w organizacji warsztatu badawczego;
4) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń
dydaktycznych;
5) opiniowanie wniosków doktoranta o wyjazdy na konferencje i staże
naukowe;
6) dokonywanie corocznej oceny postępów doktoranta i formułowanie w tej
kwestii opinii;
7) opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów doktoranckich i udzielenie
urlopu;
8) wnioskowanie do kierownika studiów o skreślenie z listy doktorantów
w przypadku niewywiązywania się z obowiązków doktoranta;
9) ustalanie zasad udziału doktoranta w pracach jednostki organizacyjnej.
VI. Zakończenie studiów
§ 21
1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj.
uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie
art. 11 ust. 1 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.), stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w
zakresie dyscypliny nauki, potwierdzonym odpowiednim dyplomem.
2. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy
doktorskiej, a także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora
regulują odrębne przepisy.
3. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich Uniwersytet
wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
VII. Przewód doktorski
§ 22
Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim określają odrębne
przepisy.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.
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