
REGULAMIN 

STUDIÓW DOKTORANCKICH  

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1  

1. Regulamin określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki 

doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

2. Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim oraz nadawania 

stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy. 

3. Tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Uniwersytet – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;  

2) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm); 

3) studia doktoranckie – studia trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy; 

4) doktorant – uczestnik studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy; 

5) kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego stopnia 

naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub 

doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, 

potwierdzone odpowiednim dyplomem; 

6) Samorząd Doktorantów – Samorząd Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

§ 3 

Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza wydziałem 

prowadzącym kształcenie; 



2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych; 

3) 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; 

4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne 

i praktyki zawodowe; 

5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej 

pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego; 

6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

 

Rozdział II 

Organizacja studiów doktoranckich 

 

§ 4 

1. Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie określonej dyscypliny naukowej albo 

dyscypliny artystycznej i kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. 

2. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia środowiskowe przy udziale innych 

Wydziałów. Zadania poszczególnych Wydziałów prowadzących studia środowiskowe oraz 

sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte pomiędzy tymi 

Wydziałami. 

3. Tryb i warunki tworzenia studiów środowiskowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 5 

1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

2. Kierownik studiów doktoranckich może wydać decyzję o zmianie trybu studiów 

doktoranckich, na wniosek doktoranta, złożony nie później niż na 3 miesiące przed końcem 

roku akademickiego, zaopiniowany przez kierownika Katedry, w której mają być prowadzone 

zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk doktoranckich. 

3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

4. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek 

Rady Wydziału. 

5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa, zawarta w formie pisemnej, 



między Uniwersytetem a doktorantem. 

6. Szczegółowe zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa 

Senat. 

 

§ 6 

1. Doktorantem może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. 

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa Senat w drodze uchwały. 

 

§ 7 

1. Doktorantami mogą być obywatele polscy oraz osoby nieposiadające obywatelstwa 

polskiego. 

2. Zasady podejmowania studiów doktoranckich przez cudzoziemców regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 8 

1. Studia doktoranckie tworzy Rektor w drodze zarządzenia na wniosek Rady Wydziału, po 

zasięgnięciu opinii Senatu. 

2. Studia doktoranckie mogą być tworzone na Wydziałach Uniwersytetu, 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. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera: 

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

sztuki i dyscypliny artystycznej; 

2) określenie efektów kształcenia; 

3) projekt programu studiów doktoranckich; 

4) określenie formy studiów doktoranckich; 

5) wskazanie terminu rozpoczęcia studiów; 

6) planowaną liczbę miejsc; 

7) listę Wydziałów prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej; 

8) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno –

kadrową Wydziału; 

9) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli 

przewidywane jest ich utworzenie. 



4. Wniosek składa się nie później niż na 9 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia 

studiów doktoranckich, o czym zawiadamia się właściwy organ Samorządu Doktorantów – 

Radę Doktorantów. Rada Doktorantów ma prawo przedstawić Rektorowi opinię o wniosku w 

terminie 2 miesięcy. 

 

§ 9 

1. Studia doktoranckie likwiduje Rektor w drodze zarządzenia na wniosek Rady Wydziału, po 

zasięgnięciu opinii Senatu. Rektor może również, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, 

zarządzić zawieszenie lub zamknięcie naboru na studia doktoranckie. 

2. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa się nie później niż na 9 miesięcy przed 

końcem roku akademickiego, o czym zawiadamia się właściwy organ Samorządu 

Doktorantów – Radę Doktorantów. Rada Doktorantów ma prawo przedstawić Rektorowi 

opinię o wniosku w terminie 2 miesięcy. 

 

Rozdział III 

Tok studiów doktoranckich 

 

§ 10 

1. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa Senat, na podstawie 

szczegółowych kryteriów zawartych w uchwałach Rad Wydziałów, nie później niż do 30 

kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała 

Senatu dotyczy. 

2. Limit miejsc na I rok studiów doktoranckich zatwierdza Senat na wniosek właściwej Rady 

Wydziału, nie później niż do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok 

akademicki, którego uchwała Senatu dotyczy. 

3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

5. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane na Wydziale przez Dziekana. 

W ich skład wchodzą: prodziekan ds. studiów doktoranckich jako Przewodniczący, kierownik 

studiów doktoranckich i co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan może dodatkowo powołać również 

innych nauczycieli akademickich.  

6. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia 



decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich, powołanej w trybie 

określonym przez Statut. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. studiów 

doktoranckich jest ostateczna. 

 

§ 11 

1. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę, w formie decyzji, na przeniesienie 

się doktoranta na studia doktoranckie prowadzone na innym Wydziale Uniwersytetu lub 

prowadzone przez jednostkę niezwiązaną z Uniwersytetem.  

2. Doktorant, który zaliczył pierwszy rok studiów doktoranckich, może, za zgodą kierownika 

studiów doktoranckich, zostać przyjęty na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie, 

bez postępowania rekrutacyjnego. 

3. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, dołącza się opinię 

dotychczasowego opiekuna naukowego lub promotora oraz dokumenty poświadczające 

przebieg dotychczasowych studiów doktoranckich. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać również opinię nauczyciela 

akademickiego, który prowadzi seminarium doktoranckie na Wydziale, na którym doktorant 

chce kontynuować studia doktoranckie. Opinia powinna zawierać propozycje dotyczące roku 

studiów, na który doktorant powinien zostać wpisany, określenie różnic programowych oraz 

zasady zaliczenia roku, jeżeli przeniesienie ma nastąpić w trakcie roku akademickiego. Do 

opinii należy dołączyć oświadczenie nauczyciela akademickiego o wyrażeniu zgody na 

objęcie doktoranta opieką naukową. 

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, zasady odpłatności za studia doktoranckie, z 

uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, określa umowa zawarta 

między Uniwersytetem a doktorantem.  

 

§ 12 

1. Program studiów doktoranckich uchwala Rada Wydziału, na podstawie wytycznych 

ustalonych przez Senat. 

2. Program studiów doktoranckich powinien zawierać wykaz i liczbę godzin zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę egzaminów i zaliczeń, szczegółowe zasady zaliczania 

poszczególnych lat studiów doktoranckich i obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, 

które powinien prowadzić samodzielnie doktorant. 

 

 



§ 13 

1. Opiekę nad studiami doktoranckimi sprawuje kierownik studiów doktoranckich.  

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 właściwego organu 

Samorządu Doktorantów – Rady Doktorantów. 

4. Kierownik studiów doktoranckich: 

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich; 

2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Wydziału; 

3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich; 

4) pełni funkcję przewodniczącego komisji doktoranckiej; 

5) dokonuje oceny osiągnięć doktorantów na potrzeby sporządzenia list rankingowych 

do stypendiów przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 

§ 14 

Rok akademicki na studiach doktoranckich trwa od 1 października do 30 września następnego 

roku kalendarzowego, o ile Rektor nie zarządzi inaczej. 

 

§ 15 

1. Studia doktoranckie w pełnym cyklu kształcenia trwają 4 lata. 

2. Doktorant może skorzystać z urlopu dziekańskiego, udzielanego z ważnych powodów 

przez Dziekana, na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez kierownika studiów 

doktoranckich. Urlop dziekański jest udzielany na pełny rok akademicki i może być udzielony 

tylko raz w czasie studiów doktoranckich.  

3. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania 

studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, 

określonych w odrębnych przepisach. 

4. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 



uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; 

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem 

niepełnosprawnym; 

- łącznie nie dłużej niż o rok. 

5. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub 

promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 

jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach 

uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich 

trwania, nie dłużej niż o 2 lata. 

6. Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie 

może zostać łącznie dokonane na dłużej niż 2 lata. 

7. 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. 

8. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta ulegają przedłużeniu odpowiednio o 

czas, o który przedłużono mu okres odbywania studiów doktoranckich.  

9. 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 

doktoranckich kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta na piśmie. 

 

§ 16 

1. Doktorant, który ukończył rozprawę doktorską, może ubiegać się o zgodę na 

przygotowanie indywidualnego toku studiów doktoranckich. 

2. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 1, wydanej przez kierownika studiów 

doktoranckich, doktorant wraz z opiekunem naukowym lub promotorem może opracować 

indywidualny program studiów doktoranckich, określający przedmioty, do których zaliczenia 

będzie zobowiązany doktorant, a ponadto zadania naukowe na poszczególne semestry, w 

szczególności referaty, prezentacje oraz materiały do publikacji. Studia doktoranckie 

prowadzone według indywidualnego programu studiów doktoranckich nie mogą trwać krócej 



niż 2 lata. 

3. Indywidualny program studiów doktoranckich zatwierdza kierownik studiów 

doktoranckich, a nad jego realizacją czuwa opiekun naukowy.  

4. W przypadku niewywiązywania się doktoranta z realizacji indywidualnego programu 

studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich może cofnąć zgodę, o której mowa 

w ust. 1. 

 

§ 17 

1. Warunkiem zaliczenia roku jest zrealizowanie przez doktoranta wszystkich obowiązków 

wynikających z programu studiów doktoranckich. 

2. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem studiów doktoranckich 

kończą się oceną według następującej skali:  

1) bardzo dobry (5),  

2) dobry plus (4+),  

3) dobry (4),  

4) dostateczny plus (3+),  

5) dostateczny (3),  

6) niedostateczny (2). 

3. W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny stosuje się oceny według 

następującej skali: 

1) zaliczenie (zal.),  

2) bez zaliczenia (bez zal.). 

 

§ 18 

1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje 

egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż po upływie 7 dni 

od daty podania do wiadomości wyników pierwszego egzaminu. 

2. W przypadku zakwestionowania przez doktoranta prawidłowości oceny uzyskanej na 

egzaminie lub na egzaminie poprawkowym kierownik studiów doktoranckich może zezwolić 

na egzamin komisyjny. 

3. Wniosek o egzamin komisyjny doktorant może złożyć w terminie 7 dni od daty podania do 

wiadomości wyniku egzaminu, którego prawidłowość oceny kwestionuje. 

4. Kierownik studiów doktoranckich rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 

7 dni od jego otrzymania. 



5. W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny kierownik studiów 

doktoranckich określa miejsce i formę egzaminu, termin egzaminu (nie wcześniejszy niż trzy 

dni i nie późniejszy niż czternaście dni od podjęcia decyzji), skład komisji egzaminacyjnej, 

którą stanowią: kierownik studiów doktoranckich, egzaminator, który przeprowadzał 

poprzedni egzamin, oraz inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub 

specjalności pokrewnej, a także fakultatywnie, wskazany przez doktoranta nauczyciel 

akademicki. 

6. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu kończącego się zaliczeniem bez oceny, 

kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek doktoranta, wyznaczyć dodatkowy 

termin zaliczenia (nie wcześniejszy niż trzy dni i nie późniejszy niż czternaście dni od 

podjęcia decyzji). 

 

§ 19 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych krótkotrwałą chorobą lub 

innymi zdarzeniami losowymi, kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek 

doktoranta usprawiedliwić jego wcześniejszą nieobecność. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, doktorant powinien złożyć niezwłocznie po ustaniu 

przyczyny nieobecności na zajęciach. 

3. Łączny okres zwolnień i usprawiedliwionych nieobecności, o których mowa w ust. 1, nie 

może przekraczać 14 dni w ciągu jednego roku akademickiego. 

 

§ 20 

1. Niezaliczenie roku studiów doktoranckich powoduje skreślenie z listy doktorantów. 

2. W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu kierownik studiów doktoranckich, na 

wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora, 

może jeden raz w ciągu studiów doktoranckich wpisać warunkowo doktoranta na kolejny rok 

studiów doktoranckich. Termin spełnienia warunku określa kierownik studiów doktoranckich. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w terminie następuje skreślenie z listy doktorantów. 

 

§ 21 

1. Rezygnacja doktoranta ze studiów doktoranckich powinna zostać złożona na piśmie 

kierownikowi studiów doktoranckich. 

2. W przypadku złożenia rezygnacji ze studiów doktoranckich doktorant może w terminie 12 

miesięcy od dnia jej złożenia zwrócić się pisemnie do kierownika studiów doktoranckich 



z wnioskiem o wznowienie studiów doktoranckich z początkiem najbliższego roku 

akademickiego. 

3. Rozpatrując wniosek o wznowienie studiów doktoranckich, kierownik studiów 

doktoranckich bierze pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia i oceny 

doktoranta, a także opinię dotychczasowego opiekuna naukowego lub promotora 

o doktorancie. 

4. Kierownik studiów doktoranckich w decyzji o wznowieniu studiów doktoranckich określa 

warunki ich wznowienia. 

5. Wznowienie studiów doktoranckich jest możliwe tylko raz w toku studiów doktoranckich. 

 

Rozdział IV 

Prawa i obowiązki doktoranta 

 

§ 22 

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. 

2. Osoby innych niż katolickie wyznań lub religii albo osoby niewyznające żadnej wiary 

religijnej mogą w rocie ślubowania pominąć słowa: Kościoła oraz Tak mi dopomóż Bóg. 

3. Po złożeniu ślubowania i uiszczeniu opłaty doktorant otrzymuje indeks, który jest 

dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów oraz elektroniczną legitymację 

doktoranta. Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez 

aktualizację danych w systemie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w kolejno 

oznaczonych polach. 

 

§ 23 

1. Doktoranci studiujący na Uniwersytecie tworzą Samorząd Doktorantów, która reprezentuje 

ogół doktorantów, działa w ich interesie zgodnie ze Statutem KUL oraz Regulaminem 

zatwierdzonym przez Senat. 

2. Organy Samorządu Doktorantów stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów 



Uniwersytetu. 

 

§ 24 

1. Doktorant ma prawo do: 

1) opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych; 

2) odbywania praktyk zawodowych i staży naukowych w formie uzgodnionej 

z opiekunem naukowym lub promotorem; 

3) prezentowania wyników swojej pracy badawczej i naukowej w uzgodnieniu 

z opiekunem naukowym lub promotorem; 

4) korzystania z infrastruktury technicznej Uniwersytetu, w tym z bibliotek, 

laboratoriów, aparatury naukowej i technicznej; 

5) finansowania z budżetu Wydziału działalności związanej z prowadzeniem badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych na zasadach 

i w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2. Doktorant może ubiegać się o: 

1) zakwaterowanie w domu studenckim; 

2) udzielenie urlopu dziekańskiego; 

3) przedłużenie studiów doktoranckich; 

4) zmianę trybu studiów; 

5) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

6) otrzymanie pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7) objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§ 25 

1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, przepisami 

niniejszego Regulaminu oraz Kodeksem Etyki Doktoranta. 

2. Doktorant jest obowiązany w szczególności do: 

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych; 

2) realizowania programu studiów doktoranckich, w tym zdawania egzaminów, 

odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w programie studiów 

doktoranckich; 



3) aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu środowiska naukowego danej dyscypliny 

oraz środowiska Wydziału i Uniwersytetu, w tym prowadzenia powierzonej mu przez 

kierownika studiów doktoranckich, opiekuna naukowego lub promotora działalności 

organizacyjnej na rzecz Katedry i Wydziału; 

4) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie; 

5) składania rocznych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, z wykonywanych 

obowiązków oraz innych osiągnięć; 

6) systematycznego podnoszenie swoich kwalifikacji naukowych, w tym prowadzenia 

aktywności naukowej;  

7) poszanowania mienia Uniwersytetu; 

8) dbania o dobre imię Uniwersytetu. 

 

§ 26 

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt. 5, doktorant składa kierownikowi studiów 

doktoranckich, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.  

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię opiekuna naukowego lub 

promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także 

o pracy dydaktycznej i organizacyjnej. 

 

§ 27 

1. Doktorant ma obowiązek odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, powierzonych mu przez Radę Wydziału. Maksymalny 

wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać 

90 godzin rocznie. 

2. Dokładny wymiar praktyk oraz zasady ich odbywania określa Rada Wydziału. 

 

§ 28 

Doktorant jest zobowiązany do wszczęcia przewodu doktorskiego najpóźniej na trzecim roku 

studiów doktoranckich według zasad przyjętych na Wydziale. 

 

§ 29 

1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 

8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć 

dydaktycznych. 



2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 30 

1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie. 

2. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego określają odrębne przepisy. 

 

§ 31 

1. Doktorant może pozostawać w stosunku pracy na pełnym lub niepełnym etacie. Zakres 

obowiązków pracowniczych nie może pokrywać się z obowiązkami wynikającymi 

z uczestnictwa w studiach doktoranckich, a wykonywanie pracy nie może kolidować 

z zajęciami wynikającymi z programu studiów. 

2. Doktorant podejmujący studia podyplomowe w Uniwersytecie, na wniosek opiekuna 

naukowego lub promotora, może uzyskać zwolnienie z opłat za te studia za zgodą Rektora. 

 

§ 32 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się  przepisy Ustawy. 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym 

z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz 

z członków, będących nauczycielami akademickimi i doktorantami – w równej liczbie. 

3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów 

określa Regulamin Samorządu Doktorantów. 

 

§ 33 

1. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich, 

przeniesienia doktoranta do innej uczelni lub z chwilą skreślenia z listy doktorantów. 

Doktorant, który nie ukończył studiów doktoranckich, ale ma otwarty przewód doktorski, 

może kontynuować przewód doktorski na zasadach ogólnych. 

2. Skreślenie z listy doktorantów następuje w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów doktoranckich; 

2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 

3) zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego; 



4) ukarania doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu; 

5) niewywiązywania się z innych obowiązków określonych w Regulaminie. 

3. Skreślenie z listy doktorantów może nastąpić także w przypadku, gdy doktorant nie 

wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

5. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja 

Rektora jest ostateczna. 

 

§ 34 

1. Decyzję w sprawie wznowienia studiów doktoranckich, po skreśleniu z listy doktorantów, 

podejmuje kierownik studiów doktoranckich, po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego oraz 

Samorządu Doktorantów. Wznowienie nie jest możliwe po upływie 3 lat od daty skreślenia 

z listy doktorantów. 

2. Wznowienie studiów przez doktoranta skutkuje wpisaniem go na semestr następujący po 

ostatnim zaliczonym semestrze przed skreśleniem z listy doktorantów. 

 

§ 35 

1. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje zaświadczenie o przebiegu studiów oraz 

dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Uniwersytet wydaje 

zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich. 

3. Prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją doktoranta mają doktoranci do dnia 

ukończenia studiów, zawieszenia w prawach doktoranta lub utraty statusu doktoranta z innych 

powodów. 

4. W przypadku zniszczenia lub utraty elektronicznej legitymacji doktorant jest obowiązany 

do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu. 

 

§ 36 

1. W czasie studiów doktoranckich, do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego, doktorant 

pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, którym może być nauczyciel 

akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 

danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek 

naukowy z okresu ostatnich 5 lat, prowadzący seminarium doktoranckie. 



2. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora 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. Opiekun naukowy wyraża pisemnie zgodę na objęcie opieką naukową doktoranta przez 

cały okres studiów doktoranckich. 

5. Zgoda, o której mowa w ust. 4, może być cofnięta wyłącznie z ważnych powodów. 

Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego opiekuna 

naukowego. 

6. Nowego opiekuna naukowego wyznacza, na wniosek doktoranta, dotychczasowy opiekun 

naukowy lub kierownik studiów doktoranckich, po uzyskaniu pisemnej zgody nowego 

opiekuna naukowego na objęcie doktoranta opieką naukową. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może złożyć wniosek o zmianę 

opiekuna naukowego do kierownika studiów doktoranckich. 

8. W razie nieobecności opiekuna naukowego, przez okres przekraczający 12 miesięcy, 

kierownik studiów doktoranckich może wskazać inną osobę, która spełnia wymogi, o których 

mowa w ust. 1, do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu nieobecności pierwotnego 

opiekuna naukowego kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję o ponownym 

powierzeniu mu funkcji opiekuna naukowego.  

 

§ 37 

Do obowiązków opiekuna naukowego należy bezpośrednia opieka merytoryczna i formalna 

nad doktorantem, w szczególności: 

1) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy 

naukowej; 

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 doktoranckich o skreślenie z listy doktorantów 

w przypadku niewywiązywania się z obowiązków doktoranta; 

9) ustalanie zasad udziału doktoranta w pracach Wydziału, w szczególności ustalenia 

zakresu powierzenia mu obowiązków organizacyjnych. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Kształcenie na studiach doktoranckich rozpoczęte przed 1 października 2012 r. prowadzi 

się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 30 września 2011 r. do czasu ich 

zakończenia według programów tych studiów. 


