
(Dział Organizacyjny – 2006) 

ZARZĄDZENIE Nr  80/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 czerwca 2006 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim” 

 
 

Na  podstawie  art. 66 ust. 2 i art. 196  ust. 2 ustawy  z  dnia  27  lipca  2005 r.  Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu 
organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu 
stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964) oraz uchwały Nr 66/2006 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie  
Wrocławskim”, zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu Załącznika do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników 
studiów doktoranckich do przestrzegania Regulaminu wprowadzonego niniejszym 
zarządzeniem. 
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 4. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 42/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

2 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim”, 

2/ zarządzenie Nr 72/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
3 września 2004 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. 
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                                     Załącznik 
                                         do zarządzenia Nr  80/2006 
                                         z dnia 13 czerwca 2006 r. 

 
Regulamin  studiów  doktoranckich 

 w  Uniwersytecie  Wrocławskim 
 
 

I.    TWORZENIE  I  LIKWIDACJA  STUDIÓW  DOKTORANCK ICH 
 
 

§ 1.1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek Rady jednostki 
organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  
habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. 

2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez 
jednostki, o których mowa w ust.1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. 
Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów 
doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 

 
§ 2.1. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne lub 

niestacjonarne. 
2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. 
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, 

uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać zgodę Rektora na przedłużenie okresu 
odbywania studiów doktoranckich, nie dłużej jednak niż  o rok. 

4. Okres odbywania studiów doktoranckich można przedłużyć dodatkowo: 
1/ uczestnikom studiów doktoranckich pozostającym w zatrudnieniu – o czas trwania 

udzielonego przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego, ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów, 

2/ uczestnikom studiów doktoranckich niepozostającym w zatrudnieniu o okres, jaki 
przysługiwałby im z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego, gdyby pozostawali 
w zatrudnieniu. Okres ten ustala się z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

5. Decyzję o przedłużeniu studiów i okresie pobierania świadczeń podejmuje Rektor, na 
wniosek Kierownika studiów  doktoranckich, zaopiniowany przez Dziekana. 

6. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne i finansowane są ze środków przyznanych 
poszczególnym Wydziałom (Instytutom). 

7. Studia doktoranckie niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty rocznej lub półrocznej 
ustala Rektor. 

8. Studia doktoranckie niestacjonarne prowadzone są w trybie studiów indywidualnych 
według programu uchwalonego przez Radę Wydziału (Radę Instytutu). Program 
studiów powinien obejmować obowiązek zdania egzaminów przewidzianych 
w programie studiów stacjonarnych. 

 
§ 3.1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich składa Dziekan/Dyrektor (kierownik rady 

jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich) w Dziale 
Nauczania, w terminie na  sześć miesięcy przed proponowaną datą ich utworzenia. 
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2. Do wniosku należy dołączyć: 
1/ wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału (Rady Instytutu) zawierający 

uchwałę uzasadniającą utworzenie studiów, 
2/ informację zawierającą nazwę i program studiów z podaniem dziedziny, dyscypliny 

naukowej i specjalności, czas odbywania tych studiów (nie dłuższy niż cztery lata), 
formę studiów, 

3/ imienny wykaz osób przewidzianych na opiekunów naukowych (promotorów) oraz 
kandydaturę osoby na kierownika studiów, 

4/ informację o  maksymalnej liczbie uczestników studiów doktoranckich oraz zasady 
i termin rekrutacji, 

5/ umowy i porozumienia o współpracy – w przypadku studiów środowiskowych, 
6/ kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich, 
7/ wstępny  plan kosztów  funkcjonowania, w przypadku tworzenia niestacjonarnych 

studiów doktoranckich. 
 
§ 4.1. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa Dziekan/Dyrektor (kierownik rady 

jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich) w Dziale 
Nauczania, w terminie na  sześć miesięcy przed końcem roku akademickiego. 

2. Do wniosku o likwidację studiów doktoranckich należy dołączyć: 
1/ wyciąg z protokołu Rady Wydziału (Rady Instytutu) zawierający uchwałę 

w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem, 
2/ stanowisko w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wyrażone na piśmie przez 

jednostki organizacyjne uczestniczące w ich prowadzeniu – w przypadku studiów 
środowiskowych, 

3/ projekty wypowiedzenia umów i porozumień – w przypadku studiów  
środowiskowych. 

 
§ 5. Wnioski o utworzenie i likwidację studiów doktoranckich opiniuje Senacka Komisja 

Nauczania.  
 

§ 6. Decyzje w sprawach finansowych podjęte przez Dyrektora Instytutu prowadzącego 
studia doktoranckie wymagają akceptacji Dziekana Wydziału. 

 
 

II.    REKRUTACJA  NA  STUDIA  DOKTORANCKIE 
 
 
§ 7.1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub 

równorzędny, zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie oraz spełnia 
warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia 
doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
§ 8.1. Limit miejsc i stypendiów oraz terminy rekrutacji ustala Rada Wydziału (Rada 

Instytutu) stosownie do swoich możliwości organizacyjnych i finansowych, 
a zatwierdza Rektor. 

 2. Propozycje zawierające ustalenia, określone w ust.1, Kierownicy studiów 
doktoranckich składają  w Dziale Nauczania, najpóźniej na trzy miesiące przed 
proponowanym terminem rekrutacji. 
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 3. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady rekrutacji na podstawie propozycji 
przedłożonych przez poszczególne Rady Wydziałów (Rady Instytutów). 

 
§ 9. Kandydat na studia doktoranckie składa na Wydziale (w Instytucie) następujące 

dokumenty: 
1/ podanie, 
2/ wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (w przypadku ubiegania się 

o przyznanie stypendium doktoranckiego), 
3/ kwestionariusz osobowy, 
4/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 
5/ trzy fotografie, 
6/ opinię o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna 

naukowego  na podjęcie się tej funkcji, 
7/ dowód uiszczenia opłaty administracyjnej, 
8/ dodatkowe dokumenty określone w szczegółowych zasadach rekrutacji. 

 
§ 10.1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane   

przez Dziekanów, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia i wnioskują 
o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 
doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie 
określonym przez Statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na poszczególnych studiach doktoranckich, ustalonych 
przez Senat Uczelni. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 
 

III.    PROGRAM  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 

§ 11.1. Program studiów doktoranckich uchwala Rada Wydziału (Rada Instytutu), po 
zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, a zatwierdza Rektor. 

 Program powinien określać w szczególności: 
1/ liczbę godzin zajęć obowiązkowych, 
2/ liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, 
3/ szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów, 
4/ obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić 

samodzielnie uczestnik studiów doktoranckich lub w których powinien brać udział. 
2. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów 

doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. 
3. Od uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być pobierane opłaty za 

powtarzanie zajęć z powodu uzyskania niezadowalających wyników. 
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 ustala Rektor, na wniosek Rady Wydziału 

(Rady Instytutu). 
5. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania 

studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 
 

§ 12.1. Program studiów doktoranckich powinien być ułożony w sposób umożliwiający 
wszczęcie przewodu doktorskiego, najpóźniej do końca trzeciego roku studiów. 
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2. Uczestnik studiów doktoranckich ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa 
kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora 
następujące dokumenty: 
1/ wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, 
2/ życiorys (kwestionariusz  osobowy), 
3/ odpis dyplomu stwierdzający uzyskanie tytułu magistra, 
4/ spis publikacji, 
5/ opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 
6/ proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej, 
7/ w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy 

dołączyć oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład 
każdego z  nich w jej powstanie. 

3. Doktorant winien złożyć rozprawę doktorską i zdać egzaminy doktorskie do końca 
czwartego roku studiów lub przedłużonego okresu odbywania studiów doktoranckich. 

4. Decyzję o otwarciu i zamknięciu przewodu doktorskiego podejmuje Rada Wydziału 
(Rada Instytutu) uprawniona do nadawania stopnia doktora. 

5. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie obronią pracy doktorskiej w ciągu roku 
po ukończeniu studiów doktoranckich lub w ciągu roku po przedłużeniu studiów 
doktoranckich ponoszą koszty przewodu doktorskiego. W uzasadnionych przypadkach, 
decyzją Dziekana, uczestnik studiów doktoranckich, może zostać zwolniony 
z ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego. 

 
§ 13.1. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia programowe na studiach 

doktoranckich zalicza się do pensum dydaktycznego zajęcia według zasad określonych 
uchwałą Senatu dotyczącą wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich na dany rok 
akademicki. 

2. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę naukową nad doktorantami lub 
pełniącemu funkcje promotora zalicza się semestralnie dziesięć godzin za jednego 
doktoranta, nie więcej jednak niż trzydzieści godzin.  

 
 

IV.    KIEROWNICY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 

§ 14. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, 
spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 
§ 15. Do obowiązków i uprawnień Kierownika studiów doktoranckich należy 

w szczególności: 
1/ współuczestniczenie w sprawach związanych z organizowaniem rekrutacji na 

studia, 
2/ opracowywanie projektów programu i zasad rekrutacji na studia doktoranckie, 
3/ bieżąca kontrola przebiegu studiów, 
4/ zaliczanie semestrów, 
5/ przedstawianie Prorektorowi ds. Nauczania, za pośrednictwem Dziekana, po 

zakończeniu każdego semestru sprawozdania z działalności studium doktoranckiego 
(z semestru zimowego – do dnia 31 marca, a z semestru letniego- do dnia 31 lipca), 

6/ podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów, 
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7/ wyrażanie zgody na podjęcie pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy 
przez uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich, pobierającego stypendium 
doktoranckie, 

8/ przedstawianie wniosków Prorektorowi ds. Nauczania za pośrednictwem 
kierownika jednostki prowadzącej studia doktoranckie w sprawach: 

a) przedłużenia  okresu odbywania studiów doktoranckich, 
b) przyznania lub cofnięcia stypendium doktoranckiego, 

9/ opiniowanie wniosków w sprawie wyjazdów uczestników studiów doktoranckich 
powyżej jednego miesiąca wraz z informacją dotyczącą wypłacania bądź 
wstrzymania stypendium doktoranckiego, 

10/ zawiadamianie Działu Nauczania o zakończonych przewodach doktorskich 
uczestników studiów doktoranckich, w terminie tygodnia od uchwały o nadaniu 
stopnia naukowego doktora, 

11/ przedstawianie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie wniosków w sprawie przyznania i cofnięcia prawa do odpłatnego 
zakwaterowania w hotelu asystenta lub domu studenckim oraz  w przypadku braku 
możliwości zapewnienia zakwaterowania  w sprawie przyznania ryczałtu 
mieszkalnego (w  przypadku uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 
odbywających te studia  poza miejscem stałego zamieszkania). 

 
 

V.    OPIEKA  MERYTORYCZNA 
 
 

§ 16.1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje 
pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego otwarciu pod opieką 
promotora wyznaczonego podczas wszczęcia przewodu doktorskiego. 

2. Promotorem w  przewodzie  doktorskim   może   być  osoba  posiadająca tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora  habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej 
dyscypliny naukowej. 

3. W przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej lub przewodu 
doktorskiego w ramach współpracy z zagranicą, Rada jednostki organizacyjnej 
prowadzącej studia doktoranckie może powołać drugiego promotora. 

4. Do obowiązków opiekuna naukowego (promotora) należy: 
1/ udzielanie uczestnikowi studiów doktoranckich niezbędnej opieki merytorycznej  

i metodycznej w pracy naukowej, 
2/ dokonywanie w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestników 

studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku akademickiego 
przedstawianie jej właściwej radzie jednostki organizacyjnej, prowadzącej studia 
doktoranckie, 

3/ informowanie kierownika studium doktoranckiego o postępach pracy swojego 
podopiecznego, a w przypadku rażących zaniedbań przez uczestnika studiów 
doktoranckich występowanie na piśmie do Kierownika studium doktoranckiego 
w sprawie o skreślenie z listy uczestników studium doktoranckiego, 

4/ informowanie Kierownika studium doktoranckiego o wyjazdach swojego 
podopiecznego, związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej. 
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VI.   UCZESTNICY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 

§ 17.1. Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich następuje z chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania w obecności Rektora lub Dziekana. 

2. Po immatrykulacji uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks oraz legitymację 
uczestnika studiów doktoranckich. 

3. Indeks jest własnością uczestnika studiów doktoranckich i potwierdza przebieg studiów 
doktoranckich. 

4. Osoby skreślone z listy uczestników studiów doktoranckich oraz które ukończyły studia 
są zobowiązane do niezwłocznego zwrotu legitymacji i uregulowania wszelkich 
zobowiązań majątkowych wobec Uczelni. 

5. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują świadectwo ukończenia tych studiów. 
6. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest złożenie rozprawy doktorskiej 

i zdanie egzaminów doktorskich. 
 

§ 18.1. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do: 
1/ postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich, 
2/ realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań naukowych  

i składania kierownikowi studiów doktoranckich w ustalonych terminach 
semestralnych kart przebiegu studiów doktoranckich, złożenia rozprawy doktorskiej 
i zdania egzaminów doktorskich w ustalonym terminie, 

3/ odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu, 

4/ opracowywania konspektów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych, które powinien samodzielnie przeprowadzić w wymiarze 
określonym w § 11 ust. 2. 

5/ przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni. 
2. Konspekty, o których mowa w ust.1 pkt 4, zatwierdza kierownik właściwej dla 

prowadzenia zajęć jednostki wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej prowadzącej 
studia doktoranckie. 
 

§ 19.1. Jeżeli wymaga tego specyfika kierunku studiów doktoranckich uczestnicy studiów 
mogą być zwolnieni z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, pod warunkiem 
udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez innych nauczycieli 
akademickich. 
Zwolnienie to może dotyczyć uczestników: 
1/ I roku studiów doktoranckich, 
2/ nie pobierających stypendium doktoranckiego, 
3/ VIII semestru w przypadku terminowego zakończenia przewodu doktorskiego, 
4/ posiadających zgodę Rektora na przedłużenie studiów doktoranckich. 

2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu) 
w porozumieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich. 

3. W przypadku przekroczenia liczby godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych 
określonych w § 11 ust. 2, uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymują 
wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe (wg zasad określonych dla nauczycieli 
akademickich uchwałą Senatu). 

4. Uczestnicy studiów doktoranckich niestacjonarnych mogą prowadzić zajęcia 
dydaktyczne w wymiarze uchwalonym przez Radę Wydziału (Radę Instytutu), 
z zachowaniem ustaleń, o których mowa w § 11 ust. 2. 
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§ 20. 1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do opieki merytorycznej nad swoją pracą 

naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego lub promotora. 
2. Uczestnik studiów doktoranckich 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. Uczestnik studiów doktoranckich może za zgodą opiekuna naukowego lub promotora 
oraz kierownika studiów wyjeżdżać na staże i stypendia zagraniczne związane  
z realizacją pracy doktorskiej (w przypadku wyjazdów powyżej miesiąca niezbędna jest 
również zgoda Rektora). Okres pobytu za granicą wlicza się do okresu trwania studiów 
doktoranckich. 

4. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku doktorantów jest 
dobrowolne. 

6. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 
ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od 
zajęć dydaktycznych. 

 
§ 21. 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 również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli 
zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela 
akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych. 

 
§ 22. 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. 

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust.1, nie może być niższe niż 60% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach  
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego 
wysokości podejmuje Rektor. 

4. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki. 
5. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor, po 

zasięgnięciu opinii Dziekana, może podjąć decyzję o odpowiednim przedłużeniu okresu 
pobierania stypendium doktoranckiego. 

6. Doktoranci, otrzymujący stypendium, o którym mowa w ust.1, mogą podejmować 
pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

7. Zgodę na podjęcie pracy, o której mowa w ust.6, wyraża Kierownik studiów 
doktoranckich. 

8. Od decyzji Kierownika studiów doktoranckich, o której mowa w ust.7, służy odwołanie 
do Rektora, za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej, prowadzącej studia 
doktoranckie, w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

9. Stypendium doktoranckie wypłacane jest miesięcznie z góry. 
 10. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium na podstawie 

dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do stypendium do końca okresu, na jaki 
zostało przyznane. 
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§ 23. 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 
1/ stypendium socjalnego, 
2/ zapomogi, 
3/ stypendium za wyniki w nauce, 
4/ stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, 
5/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 
przyznane osobie, która osiągnęła bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

3. Stypendium za wyniki w nauce, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich 
może być przyznane osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie stypendium 
spełniła łącznie następujące warunki: 
1/ uzyskała bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 
2/ wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 
3/ wykazała się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

4. Świadczenia, o których mowa w ust.1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez Rektora, po 
uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów i uczelnianym organem 
samorządu studenckiego. 

 
§ 24. 1. Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich, odbywającemu te studia poza 

miejscem stałego zamieszkania, Uczelnia powinna zapewnić możliwość odpłatnego 
zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim. 

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w sposób określony 
w ust.1, Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, może 
przyznać uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich ryczałt na wynajęcie 
lokalu mieszkalnego, w wysokości nie wyższej niż 20% przeciętnego stypendium 
ustalonego dla danego roku studium. 

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, wypłaca jednostka organizacyjna prowadząca studia 
doktoranckie. 

 
§ 25. 1. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w § 18 ust.1, 

mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzje o skreśleniu 
podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust.1, służy odwołanie do Rektora za pośrednictwem 
kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, w terminie  
14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

3. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium 
oraz ryczałtu, o których mowa w § 22 ust. 1 i § 24 ust. 2 wstrzymuje się  
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 
stała się ostateczna. 

4. Osoba, która pobierała stypendium doktoranckie i która została skreślona z listy 
uczestników studiów doktoranckich, może zostać zobowiązana przez Rektora, do jego 
zwrotu. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 4, Rektor 
może obniżyć wysokość kwoty podlegającej zwrotowi. 

 
§ 26.1. Uczestnikowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium doktoranckie, który 

ukończył studia w terminie krótszym, niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów, 
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oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do 
terminu ukończenia studiów, określonego w akcie o ich utworzeniu, może zostać 
wypłacone 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. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Rektor na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 
§ 27. 1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego (wydatki promotora  

i recenzentów związane z kosztami delegacji, wynagrodzenia promotora i recenzentów 
oraz koszty administracyjne) na niestacjonarnych studiach doktoranckich pokrywa 
uczestnik studiów doktoranckich lub instytucja kierująca go na studia. 

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, określa odrębne zarządzenie Rektora. 
 
 

VII.     SAMORZĄD  I  ORGANIZACJE  DOKTORANTÓW  
 
 

§ 28. 1. Uczestnicy   prowadzonych    w  Uczelni   studiów   doktoranckich    tworzą   samorząd  
doktorantów. 

2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365,  
z późniejszymi zmianami). 

 
 

VIII.    ODPOWIEDZIALNO ŚĆ  DYSCYPLINARNA  DOKTORANTÓW  
 
 

§ 29. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające 
godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy  
art. 211-224, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późniejszymi zmianami). 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym  
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz  
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów. 

3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów 
określa regulamin samorządu doktorantów. 

 


