
Uchwała nr 252/2015 
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
 

w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 
 
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą 
odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1302) oraz 
§ 27 ust. 1 pkt 11 i § 58 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, 
co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
stanowiący załącznik i integralną część do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc prawną dotychczasowy 
Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wprowadzony 
uchwałą 346/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 
 
 
 
 

  R e k t o r  
 

 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
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Regulamin studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej Uczelnią, postępowanie 
rekrutacyjne na te studia oraz prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich, 
zwanych dalej doktorantami.  

2. Podstawę prawną działania studiów doktoranckich stanowią: 
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),  
2) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ), 
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października  

2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1480), 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 
naukowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 172), 

5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania 
doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1271), 

6) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.  
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla 
poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla 
stacjonarnych studiów doktoranckich ( Dz. U. z 2012 r. poz. 179),  

7) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października  
2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383), 

8) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów 
w uczelniach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1302),  

9) Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (przyjęty uchwałą Senatu Akademii 
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nr 112/2006, z późn. zm.), 

10) niniejszy Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, zwany dalej Regulaminem. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) program kształcenia – opis określonych przez Senat Uczelni spójnych efektów 

kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 
oraz program studiów oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia 
tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów i przedmiotów tego 
procesu punktami ECTS, 

2) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów, 
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3) program studiów – część programu kształcenia w zakresie opisu procesu kształcenia, 
prowadzącego do osiągnięcia efektów kształcenia, wraz z przypisanymi do 
poszczególnych modułów i przedmiotów tego procesu punktami ECTS, 

4) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 
niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, 

5) doktorant – uczestnik studiów doktoranckich 
6) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą i podlegających łącznej ocenie 

z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS, 
7) obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów 

wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1852), 

8) forma studiów doktoranckich – studia stacjonarne i studia niestacjonarne, 
9) studia stacjonarne – formę studiów doktoranckich, w której co najmniej połowa 

programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 

10) studia niestacjonarne – formę studiów doktoranckich, inną niż studia stacjonarne, 
wskazaną przez Senat Uczelni, 

11) kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 
realizowaną w Uczelni w sposób określony przez program kształcenia, 

12) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, 
zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub 
równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony 
odpowiednim dyplomem, 

13) kwalifikacje trzeciego stopnia – uzyskanie, 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stopnia naukowego doktora w określonej 
dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny 
sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem; 

14) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), 

15) Statut – Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony uchwałą 
Senatu UP w Poznaniu nr 112/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (z późn. zm.). 
 

 
II. Organizacja studiów doktoranckich  

 
§ 2 

 
1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady podstawowej  jednostki 

organizacyjnej Uczelni, zwanej dalej jednostką organizacyjną, spełniającej warunki 
określone w ust. 2. 

2. Studia doktoranckie mogą prowadzić podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, 
zwane dalej jednostkami organizacyjnymi, które posiadają uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym 
uprawnieniom. 

3. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki 
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organizacyjne Uczelni oraz jednostki naukowe, z których każda spełnia wymagania 
określone w ust. 2. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem studiów 
doktoranckich oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta między tymi 
jednostkami.  

4. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia w drodze 
przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852).  
 

§ 3 
 

1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera: 
a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz nazwę 

studiów doktoranckich,  
b) określenie zakładanych efektów kształcenia,   
c) program studiów doktoranckich, odrębny dla każdej z form studiów, 
d) określenie formy studiów doktoranckich,   
e) określenie czasu trwania studiów doktoranckich,   
f) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,  
g) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie. 

2. Jeśli wniosek, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do więcej niż jednej dziedziny nauki, 
w programie stacjonarnych studiów doktoranckich określa się procentowe udziały, 
w jakich ten program odnosi się do poszczególnych dziedzin, przy czym suma udziałów 
musi być równa 100%. Informacja ta posłuży do ustalenia wskaźnika kosztochłonności 
stacjonarnych studiów doktoranckich przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego.  

§ 4 
 

1. Studia doktoranckie w Uczelni prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne 
i odbywają sie według programu studiów uchwalonego przez  jednostkę organizacyjną 
prowadzacą te studia.  

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  
3. Niestacjonarne studia doktoranckie w Uczelni są odpłatne. Wysokość opłat, 

nieprzekraczającą kosztów kształcenia, ustala Rektor. 
4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, 

między Uczelnią a doktorantem.  
5. Zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 4 określa, zgodnie z Ustawą, uchwała 

Senatu. 
6. Powtarzanie określonych zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu 

niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor. 
7. Uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów jest odpłatne. Wysokość opłaty 

ustala Rektor. 
8. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana 
w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

9. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania 
studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

10. Organizacja studiów doktoranckich stwarza doktorantom niepełnosprawnym warunki do 
pełnego udziału w procesie kształcenia, poprzez: 



6 
 

a) umożliwienie zmian w organizacji studiów doktoranckich, 
b) poprawę warunków odbywania studiów doktoranckich, 
c) korzystanie z pomocy osób innych w czasie zajęć na studiach doktoranckich, 

praktyk zawodowych, badań naukowych,  
– zgodnie z zasadami opisanymi w § 26 Regulamiu.  

 
§ 5 

 
Do zadań rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy 
w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad studiami doktoranckimi, 
b) przedstawienie Rektorowi wniosku o utworzenie lub likwidację studiów 

doktoranckich, 
c) uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
przez Senat, 

d) zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, 
w tym w szczególności poprzez określenie: 

- wymiaru zajęć objętych programem studiów doktoranckich, w tym zajęć 
fakultatywnych, 

- organizacji zajęć, zasad i trybu ich zaliczania, 
- terminu i sposobu składania sprawozdań z przebiegu pracy naukowej oraz 

studiów doktoranckich, 
- wymiaru praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

doktorantów lub wymiaru zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu 
uczestniczą doktoranci, na poszczególnych latach studiów, 

e) przyjęcie sprawozdania z działalności studiów doktoranckich, 
f) określenie sposobu oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 
g) zapewnienie doktorantowi  przez cały okres studiów doktoranckich opieki 

 naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej, sprawowanej przez opiekuna 
 naukowego lub promotora i promotora pomocniczego, jeśli ten ostatni został 
 powołany przez radę jednoski organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.  

 
 

§ 6 
 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii 
rady jednostki organizacyjnej Uczelni oraz opinii właściwego organu samorządu 
doktorantów.  

2. Kierownikiem studiów doktoranckich, może zostać nauczyciel akademickich wykonujący 
pracę w jednostce organizacyjnej Uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego nabyte na podstawie  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ) oraz zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności: 
a) podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzenia 

rekrutacji na studia doktoranckie, w terminie wskazanym w uchwale rekrutacyjnej 
na studia doktoranckie przyjętej przez Senat Uczelni oraz programu i planu studiów 
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doktoranckich zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu,  
b) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich, 
c) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 
d) zaliczanie doktorantom kolejnych lat studiów, 
e) przewodniczenie doktoranckiej komisji stypendialnej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej studia doktoranckie,  
f) przedłużanie, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego 

lub promotora, okresu odbywania studiów doktoranckich jednocześnie ze 
zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie więcej 
niż o dwa lata, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia 
długotrwałych badań naukowych, 

g) przedłużanie, na wniosek doktoranta, odbywania studiów doktoranckich  
z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,  
w szczególności w przypadkach uzasadnionych: 

- czasową niezdolnością do odbywania studiów spowodowaną chorobą, 
- sprawowaniem osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
- sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 
     o orzeczonej niepełnosprawności, 
- posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

                  łącznie nie dłużej niż o rok, 
h) przedłużanie dodatkowo okresu odbywania studiów doktoranckich, na wniosek 

doktoranta, 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 odrębnych 
przepisach,  jednocześnie ze zwolnieniem doktoranta z obowiązku uczestniczenia  
w zajęciach, 

i) możliwość usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności doktoranta na zajęciach, 
na podstawie pisemnego wyjaśnienia przez doktoranta powodów tej nieobecności 
wraz z informacją opiekuna naukowego/promotora lub zaświadczenia lekarskiego, 
przyjmowanie, opiniowanie i przekazywanie właściwym organom Uczelni 
wniosków doktorantów, 

k)  podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktorantów, 
którzy nie wywiązują się z obowiązków lub rezygnują ze studiów doktoranckich,  
w szczególności zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu,  

   l)   przedstawianie sprawozdań z działalności studiów doktoranckich oraz 
informowanie organów Uczelni o sprawach istotnych dotyczących ich przebiegu, 

m) wydawanie na wniosek doktoranta zaświadczeń o uczestniczeniu w studiach 
       doktoranckich w trakcie ich trwania, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 
n) wydawanie zaświadczeń o przebiegu studiów doktoranckich na wniosek osoby, 

    która nie ukończyła studiów doktoranckich, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 
o) nadzór nad przechowywaniem, opracowaniem i przekazywaniem dokumentacji 

    studiów doktoranckich do archiwum Uczelni. Dokumentacja doktoranta jest 
    archiwizowana po upływie roku od ukończenia studiów doktoranckich lub 
    skreślenia z tych studiów, 

p) podejmowanie decyzji, na wniosek doktoranta posiadającego orzeczenie  
o niepełnosprawności, w sprawie dostosowania warunków studiów doktoranckich 
do pełnego udziału doktoranta w procesie kształcenia, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w § 26 Regulaminu. 
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4. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich na podstawie ust. 3 
lit. f-h Regulaminu zawiera: 

a)  dane doktoranta: imię nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer 
     dokumentu potwierdzającego; 
b)  uzasadnienie. 

5. Do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich doktorant dołącza: 
a)  opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, o którym mowa w § 6 
     ust. 3 lit. f Regulaminu, 
b)  dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich –  
      w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3 lit. g-h Regulaminu. 

 
 

§ 7 
 

1. Od rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. c-d 
Regulaminu, doktorantowi przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do dziekana, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania treści rozstrzygnięcia. 

2. Doktorant, wnoszący zastrzeżenia w sprawach, o których mowa w ust. 1, składa pisemny 
wniosek do dziekana wraz z uzasadnieniem zastrzeżeń w stosunku do rozstrzygnięcia 
kierownika studiów doktoranckich.  

3. Dziekan rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania, po uzyskaniu opinii kierownika studiów doktoranckich. Pisemna decyzja 
Dziekana zostaje niezwłocznie przekazana doktorantowi i kierownikowi studiów 
doktoranckich.  

 
 

III. Postępowanie rekrutacyjne 
 

§ 8 
 

1. Zasady rekrutacji określające jej tryb i warunki oraz formy studiów doktoranckich ustala 
Senat. Treść uchwały rekrutacyjnej podawana jest do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Uczelni, nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym 
rozpoczyna się rok akademicki. 

2. Propozycję warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w kolejnym roku 
akademickim uchwalają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia 
doktoranckie i przekazują do Rektora w terminie do 30 marca każdego roku 
kalendarzowego, w którym planują przeprowadzenie rekrutacji. 

 
 

§ 9 
 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego 
stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia warunki 
rekrutacji ustalone przez Uczelnię na podstawie uchwały Senatu.  

2. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na zasadach konkursu. 
3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać 

niezbędne dane osobowe, które są udostępniane, przetwarzane i przechowywane za jego 
zgodą dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 10 
 

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja ds. rekrutacji na studia 
doktoranckie, powoływana przez dziekana w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja ds. rekrutacji na 
studia doktoranckie. Komisja, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, 
przesyła do kandydatów decyzje w sprawach przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia 
doktoranckie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.    

3. Od decyzji komisji ds. rekrutacji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rektora, za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie powinno być zakończone do dnia 
30 września roku kalendarzowego. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 
 

IV. Opieka merytoryczna nad doktorantami 
 
 

§ 11 
 

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

2. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo pracownik 
naukowy, 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.  

3. Promotorem doktoranta może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub 
artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1852 ), prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej 
lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.  

4. Promotorem może być także osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub 
instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 2, jeżeli rada wydziału 
jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta jest 
wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

5. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, jeśli zostanie powołany przez radę 
jednostki organizacyjnej, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad 
doktorantem, może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej 
dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji 
promotora w przewodzie doktorskim. 

6. Opiekun naukowy lub promotor zobowiązany jest odpowiednio do: 
a) wspierania doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia 

studiów doktoranckich, 
b) pisemnego poinformowania kierownika studium doktoranckiego o otwarciu przewodu 
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doktorskiego i wyznaczeniu promotora oraz promotora pomocniczego, 
c) niezwłocznego poinformowania kierownika studium odnośnie istotnych zmian 

dotyczących przebiegu przewodu doktorskiego, w tym terminu obrony pracy 
doktorskiej lub o fakcie zamknięcia przewodu. 

7. Zadaniem promotora pomocniczego jest w szczególności pomoc w procesie planowania 
badań, ich realizacji i analizy wyników. 

 
 

V. Organizacja procesu dydaktycznego 
 
 

§ 12  
 

1. Studia doktoranckie w Uczelni trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. 
Doktorant może wnioskować o przedłużenie studiów doktoranckich, zgodnie z § 6 ust. 3 
lit. f-h niniejszego Regulaminu, decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik studiów 
doktoranckich.  

2. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 
30 września następnego roku kalendarzowego, o ile Rektor nie zarządzi inaczej, i dzieli 
się na dwa semestry: zimowy i letni. 

3. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku studiów. 
4. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok studiów. Warunkiem 

zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych programem 
studiów oraz uzyskanie właściwego postępu w pracy nad rozprawą doktorską. 

5. Zaliczenia roku studiów dokonuje kierownik studiów doktoranckich, w oparciu o indeks 
i sprawozdanie doktoranta, którego wzór lub formę określa rada jednostki organizacyjnej 
prowadzącej  studia doktoranckie, uwzględniając wyniki egzaminów i sprawozdanie 
doktoranta oraz opinię i ocenę opiekuna naukowego/promotora. 

6. Przerwy wypoczynkowe doktorantów nie mogą przekraczać 8 tygodni w ciągu roku 
i powinny zostać wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

7. Tryb i warunki procesu zmierzającego do uzyskania, w drodze przewodu doktorskiego 
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia 
naukowego doktora w zakresie dyscypliny odpowiadającej uprawnieniom jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie określają odrębne przepisy, w tym zasady 
ubiegania się o stopień naukowy doktora, zatwierdzone przez radę jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 
 

§ 13 
 

Skala ocen 
 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuję się następujące oceny: 

a) bardzo dobry   5,0 (A) 
b) dobry plus   4,5 (B) 
c) dobry    4,0 (C) 
d) dostateczny plus  3,5 (D) 
e) dostateczny   3,0 (E) 
f) niedostateczny  2,0 (F) 



11 
 

2. Dla podkreślenia szczególnie dobrego przygotowania doktoranta można wpisać do 
indeksu ocenę słowną „celujący”. 

3. Zajęcia dydaktyczne mogą być zaliczone bez wpisywania oceny, o ile stanowią część 
przedmiotu kończącego się oceną. W takim przypadku zaliczenie tych zajęć następuje 
przez wpisanie wyrazu „zaliczone“, a nie zaliczenie przez wpisanie wyrazu 
„niezaliczone“. 

4. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu lub systemu 
informatycznego Uczelni. 

5. Doktorant, który nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu w wyznaczonym 
terminie, może ubiegać się o nie w terminie poprawkowym. Decyzję o ustaleniu terminu 
poprawkowego podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

6. Doktorantowi przysługuje prawo do jednokrotnego zdawania egzaminu poprawkowego  
z każdego przedmiotu kończącego się egzaminem. 

7. Przedmiot, którego doktorant nie zaliczył lub nie złożył z niego egzaminu  
w terminie poprawkowym, może być powtarzany jeden raz. Decyzję o powtarzaniu 
przedmiotu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

8. Doktorantowi, przysługuje prawo do powtarzania jednego przedmiotu w czasie całych 
studiów doktoranckich. Zgodę na powtarzanie przedmiotu wydaje kierownik studiów 
doktoranckich na pisemny wniosek doktoranta. 

9. Praktyki zawodowe, które w Uczelni obowiązują w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, zalicza się na podstawie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć 
przez doktoranta wraz z opinią o tych zajęciach, wydanego przez kierownika przedmiotu 
lub kierownika katedry/dyrektora instytutu lub protokołu z hospitacji zajęć. Przy ocenie 
praktyki zawodowej bierze się również pod uwagę zaangażowanie doktoranta  
w przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

10. Doktorantowi przysługuje prawo do ubiegania się o warunkowe zaliczenie roku na 
zasadach określonych przez kierownika studiów doktoranckich. 

 
§ 14 

 
1. Program i plan studiów doktoranckich ustala rada jednostki organizacyjnej, w której 

prowadzone są studia doktoranckie. 
2. Program studiów doktoranckich określa: 

a) zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe, 
b) harmonogram realizacji zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich,  
c) liczbę godzin zajęć z przedmiotów wspólnych dla wszystkich studiów doktoranckich 

prowadzonych w Uczelni, 
d) liczbę godzin zajęć z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową prowadzonych 

studiów doktoranckich, 
e) łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych 

objętych programem studiów doktoranckich odpowiadający od 30 do 45 punktom 
ECTS, w tym zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których 
wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS oraz zajęcia fakultatywne 
rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 
5 punktom ECTS. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 

3. Program studiów doktoranckich określa efekty kształcenia w zakresie: 
a) 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 
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obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia 
nauki lub sztuki, 

b) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych, 
c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  

i społecznej roli uczonego. 
4. Program i plan studiów doktoranckich podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni, w zakładce studiów doktoranckich na 
wydziale prowadzącym studia doktoranckie, nie później niż do 30 czerwca roku 
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki. 

 
 

§ 15 
 

1. Doktorant, po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego, kierownika studiów doktoranckich 
oraz dziekana, może odbywać, na podstawie decyzji Rektora, staże krajowe i zagraniczne 
oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres 
pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich. 
Zasady kierowania doktoranta za granicę wynikają z odrębnego Regulaminu. Senat 
określa warunki i tryb kierowania doktorantów za granicę. 

2. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż, kierownik studiów doktoranckich może zaliczyć 
zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym albo umożliwi ć 
odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie. 

3. Doktoranta studiów stacjonarnych, na jego pisemny wniosek, który uzyskał pozytywną 
opinię kierownika studiów doktoranckich, można przenieść na studia niestacjonarne  
w tym samym roczniku studiów, od początku kolejnego semestru lub roku studiów 
doktoranckich.  

4. Doktoranta studiów niestacjonarnych, na jego pisemny wniosek, który uzyskał pozytywną 
opinię kierownika studiów doktoranckich, można przenieść na studia stacjonarne, od 
początku kolejnego semestru lub roku studiów doktoranckich, jeżeli przedterminowo 
zmniejszyła się liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Warunkiem 
wystąpienia z wnioskiem przez doktoranta jest uregulowanie opłat za studia 
niestacjonarne. Doktorant przyjęty w powyższym trybie na studia stacjonarne 
zobowiązany jest do uzupełnienia zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów 
stacjonarnych.  

5. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 3 i 4 podejmuje Rektor. 
 
 

§ 16 
 

Osoba, która była doktorantem i zrezygnowała lub została skreślona z  listy uczestników 
studiów doktoranckich, może zostać ponownie przyjęta na studia doktoranckie w trybie 
postępowania rekrutacyjnego.  

 
§ 17 

 
1. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo 

w zajęciach dla doktorantów, zaliczenia i egzaminy wraz z ocenami, liczbę 
przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych, odbyte staże naukowe, warsztaty, kursy. 

2. Uczelnia może zrezygnować z wydawania indeksu, o którym mowa w ust. 1 na rzecz 
prowadzenia dokumentacji elektronicznej osiągnięć doktoranta, w tym ocen z egzaminów 
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i zaliczeń, poprzez dokonywanie wpisów w systemie informatycznym Uczelni w tzw. 
indeksie elektronicznym przez uprawnionych nauczycieli akademickich i kierownika 
studiów doktoranckich. 

3. Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów, uzyskał 
wymagane zaliczenia i złożył egzaminy oraz wywiązał się z nałożonych obowiązków 
dydaktycznych, może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich, 
wydane przez Uczelnię.  

 
§ 18 

 
1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku 

postępowania niezgodnego z treścią ślubowania oraz niniejszym Regulaminem, 
nierealizowania programu studiów doktoranckich, w tym w szczególności: 
a) nieprowadzenia badań, 
b) nieskładania sprawozdań z przebiegu badań, 
c) nieskładania egzaminów, nieodbywania praktyk zawodowych i niespełniania innych 

wymogów przewidzianych w Regulaminie studiów, w tym nieuczestniczenia  
w zajęciach dydaktycznych obowiązkowych dla doktoranta, 

d) nierealizowania powierzonych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych, 
e) nieprzestrzegania innych przepisów obowiązujących w Uczelni. 

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik 
studiów, po zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego lub promotora. Decyzja doręczana 
jest niezwłocznie osobie skreślonej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru,  
na podany przez nią adres zamieszkania lub adres do korespondencji. Informację  
o skreśleniu doktoranta z listy kierownik studiów przekazuje opiekunowi naukowemu lub 
promotorowi, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi Uczelni. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie 
do Rektora, przez organ, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od daty doręczenia. 
Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 19 

 
1. Dziekan, na wniosek doktoranta, decyduje o możliwości zastosowania indywidualnej 

organizacji studiów doktoranckich. 
2. Indywidualna organizacja studiów doktoranckich polega na ustaleniu indywidualnych 

terminów realizacji obowiązków dydaktycznych (tj. zajęć, egzaminów, zaliczeń, praktyk 
itp.) wynikających z planów studiów doktoranckich.  

3. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów doktoranckich nie powinno prowadzić  
do przedłużenia terminu ukończenia studiów.  

 
 

VI. Prawa i obowiązki doktoranta 
 
 

§ 20 
 

Doktorant ma prawo do: 
a) opieki naukowej, 
b) przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich przewidzianego  

Regulaminem, wraz z zachowaniem praw do korzystania ze świadczeń pomocy 
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materialnej, zgodnie z § 6 ust. 3 lit. f-h Regulaminu, 
c) zmiany opiekuna naukowego lub promotora i promotora pomocniczego, jeśli ten 

ostatni został powołany, 
d) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 
e) bezpłatnego kształcenia językowego w wymiarze przewidzianym w programie 

studiów doktoranckich, 
f) korzystania z bibliotek i czytelni funkcjonujących w Uczelni na zasadach 

przysługujących pracownikom, 
g) korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej oraz z urządzeń laboratoryjnych 

i technicznych Uczelni na warunkach obowiązujących w danej jednostce, 
h) odbywania praktyk zawodowych oraz staży naukowych w formie uzgodnionej 

z opiekunem naukowym lub promotorem i kierownikiem studiów doktoranckich, 
i) elektronicznej legitymacji doktoranckiej, która upoważnia do korzystania 

z uprawnień przysługujących doktorantowi, 
j) aktywnego uczestniczenia w pracach samorządu doktorantów, 
k) świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 25 Regulaminu, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 
l) ubiegania się o stypendia określone w § 24 Regulaminu na zasadach dla nich 

określonych, 
 m)   zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 
n)  organizowania za zgodą Rektora zgromadzeń na terenie Uczelni, zgodnie z zasadami 

określonymi w Statucie Uczelni, 
o)  uzyskania warunkowego zaliczenia semestru, roku na zasadach określonych przez 

kierownika studiów doktoranckich, 
p)  odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów doktoranckich, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 19 Regulaminu, 
q)  uzyskiwania nagród i wyróżnień. 

 
 

§ 21 
 

Doktorant jest zobowiązany do: 
a) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i niniejszego Regulaminu, sumiennego 

realizowania programu studiów doktoranckich i prowadzenia badań naukowych, 
b) uznawania decyzji jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,  

w sprawach należących do jej kompetencji, 
c) składania sprawozdań z przebiegu studiów doktoranckich, o których mowa w § 12 

ust. 5 Regulaminu, w terminach ustalonych w planie studiów doktoranckich,  
d) odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w wymiarze określonym w uchwale rady jednostki organizacyjnej 
prowadzącej studia doktoranckie, 

e) prowadzenia samodzielnych badań naukowych pod kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora, zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji rozprawy 
doktorskiej, 

f) otwarcia przewodu doktorskiego do końca 3 roku studiów doktoranckich.  
W uzasadnionych przypadkach termin ten, za zgodą rady jednostki prowadzącej 
studia doktoranckie, może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o rok, 

g) przygotowania  rozprawy doktorskiej, przystąpienia do egzaminów doktorskich oraz 
obrony rozprawy doktorskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w terminach 
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ustalonych przez radę wydziału, która wszczęła przewód doktorski, 
h) terminowego, zgodnego z umową, wnoszenia opłat za naukę na studiach 

niestacjonarnych oraz za powtarzane zajęcia dydaktyczne z  powodu 
niezadowalających wyników w nauce, 

i) uaktualniania swoich danych osobowych u kierownika studiów doktoranckich, 
j) przestrzegania kodeksu etyki doktoranta, 
k) przestrzegania postanowień przepisów obowiązujących w Uczelni, 
l) przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego Regulaminu zarządzania 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz 
zasad komercjalizacji korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w Uczelni,  

 m)  przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny 
        pracy. 

 
 

§ 22 
 

1. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub 
w przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, z pierwszym dniem 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 
stała się prawomocna. 

2. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 
doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej doktorantów stosuje się przepisy Ustawy.  

 
 

§ 23 
 

1. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie 
dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

2. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 1 zalicza 
się okres odbywania studiów doktoranckich, jeśli zostały one przerwane z powodu 
podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika 
naukowego w instytucjach naukowych. 

3. Kierownik samodzielnej jednostki naukowo - dydaktycznej może pokryć doktorantowi 
koszty badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-
badawczym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie lub Rektor mogą, 
w miarę posiadanych funduszy, pokryć uczestnikowi studiów doktoranckich koszty 
publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo - badawczym. 

5. Za udział w dodatkowych pracach badawczych i dydaktycznych doktorant może 
otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników 
jednostek organizacyjnych, na zasadach obowiązujących pracowników. 

6. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 
dydaktyczne w Uczelni jest zwolniony z praktyk zawodowych w formie prowadzenia 
zajęć dydaktycznych. 
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VII. Stypendia i pomoc materialna dla doktoranta 
 
 

§ 24 
 

1. Doktorant studiów stacjonarnych może otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym 
mowa w art. 200 Ustawy, przyznawane zgodnie z odrębnym Regulaminem, ustalonym 
przez Rektora po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów. 

2. Doktoranci, wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej, stanowiący nie więcej niż 
30% rocznika, mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 
projakościowej, o której mowa w art. 94 b ust.1 pkt 5 Ustawy. Decyzję w sprawie 
wysokości kwoty zwiększenia stypendium podejmuje Rektor z zastrzeżeniem, że 
minimalna wysokość zwiększenia wynosi 800 zł. Zwiększenie stypendium 
doktoranckiego przyznawane jest zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w ust. 1. 

3. Doktorantowi, który nie otrzymuje stypendium doktoranckiego, a spełnia kryteria,  
o których mowa w ust. 2, mogą być przyznane środki finansowe w wysokości kwoty 
zwiększenia stypendium doktoranckiego. Zwiększenie to staje się stypendium 
doktoranckim. 

4. Doktorant, który uzyskał zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 
może wnioskować do Rektora o przyznanie na ten czas stypendium doktoranckiego. 

5. Doktorantowi, który ukończył studia doktoranckie w terminie krótszym niż określony 
w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 
doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów wypłaca się środki 
finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznego 
stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres 
odbywania studiów, nie większy jednak niż 6 miesięcy. 

6. Doktorant, którego przewód doktorski jest wszczęty, może wnioskować o stypendium 
doktorskie. Decyzję w sprawie wysokości i okresu wypłacania stypendium doktorskiego 
podejmuje Rektor. Zasady przyznawania stypendium doktorskiego, zwrotu  
i umarzania spłaty określają odrębne przepisy oraz umowa podpisywana z Uczelnią. 
Doktorantowi, który w związku z  nadaniem stopnia naukowego doktora w trakcie 
pobierania stypendium przedterminowo ukończył studia doktoranckie, stypendium jest 
wypłacane do końca okresu, na który zostało przyznane. 

7. Doktorantowi może zostać przyznane stypendium naukowe przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami, na zasadach 
określonych w Ustawie.  

 
§ 25 

 
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej  

dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 Ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, 
w formie:  
a) stypendium socjalnego, 
b) zapomogi, 
c) stypendium dla najlepszych doktorantów, 
d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Pomoc materialna dla doktoranta, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na zasadach 
odrębnego Regulaminu opracowanego w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu 
doktorantów. 
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3. Doktorant, który zaliczył I rok studiów może ubiegać się o stypendium ministra  
za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt. e), przyznawanego doktorantom 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora 
pozytywnie zaopiniowany przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie. 

4. Doktorant może otrzymać pomoc materialną od jednostek samorządu terytorialnego  
na zasadach określonych w Ustawie. 

5. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub ukończenie studiów powoduje 
wstrzymanie świadczeń, o których mowa w § 24 i § 25 ust. 1 Regulaminu, z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 i ust. 6 Regulaminu. 

 
 
 

VIII. Doktoranci niepełnosprawni 
 
 

§ 26 
 

1. Uczelnia podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji 
programu studiów przez doktorantów niepełnosprawnych, jednocześnie uwzględniając: 
a)  stopień i charakter ich niepełnosprawności, 
b)  specyfikę danych studiów doktoranckich poprzez dostosowanie zajęć do 

indywidualnych możliwości niepełnosprawnych doktorantów. 
2. Doktoranci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składają pisemny 

wniosek do kierownika studiów doktoranckich, o zgodę na dostosowanie formy, terminu 
i czasu trwania zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, jak również w sprawie zastosowania 
wobec nich innych rozwiązań alternatywnych w czasie studiowania.  

3. Wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, nie 
później jednak niż 14 dni po jego rozpoczęciu albo, w przypadku zaistnienia nowych 
okoliczności, w terminie 14 dni od ich powstania. 

4. W zależności od stopnia niepełnosprawności kierownik studiów doktoranckich może: 
a)  ustalić indywidualną organizację studiów doktoranckich, 
b)  udzielić pozwolenia na korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających  

 na rejestrację zajęć, po złożeniu pisemnej deklaracji o nienaruszalności praw 
 autorskich do dzieł powstałych w trakcie zajęć i wykorzystaniu  zarejestrowanych 
 materiałów na użytek prywatny, 

c)  udzielić pozwolenia na korzystanie ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego 
 doktorantowi pełen udział w procesie kształcenia, 

d)  zmienić sposób zdawania egzaminu i zaliczania przedmiotu np. przedłużając czas, 
 zmieniając formę, miejsce itp., 

e)  wyznaczyć opiekuna doktoranta w czasie prowadzenia przez niego zajęć 
 dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych; w czasie prowadzenia badań 
 naukowych w laboratoriach Uczelni; w czasie uczestniczenia w programowych 
 zajęciach na studiach doktoranckich. 
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IX. Samorząd doktorantów 
 
 

§ 27 
 

1. Wszyscy uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd 
doktorantów. 

2. Doktoranci powołują organy samorządu doktorantów, na zasadach określonych 
w odrębnym Regulaminie samorządu doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. 

3. Samorząd doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej 
wydanie. 

4. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad 
jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, komisji uczelnianych oraz 
Senatu, na zasadach określonych przez Statut. 

 
 
 

X. Postanowienia końcowe 
 
 
 

§ 28 
 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym 
dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności ustawy i rozporządzenia określone 
w § 1 Regulaminu, jak również przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni. 

 
 

§ 29 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 
 


