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I.  Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin oparty jest na postanowieniach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r., poz. 1365  

ze zmianami), ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r., poz. 595 

ze zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz.U. Nr 196 z dnia 20 września 2011 r., poz. 1169), rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225 z dnia 20 października 2011 r., 

poz. 1351), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.  

w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód 

doktorski (Dz.U. Nr 160 z dnia 3 sierpnia 2011 r., poz. 956), rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 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 z dnia 10 października 2011 r., poz. 1271), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz.U. Nr 204 z dnia 28 września 2011 r., poz. 1200), oraz rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów 

ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 196 z dnia 20 września 

2011 r., poz. 1168). 

1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są stacjonarne i niestacjonarne wydziałowe studia 

doktoranckie, zwane dalej studiami doktoranckimi. 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

3. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale, nieprzekraczającą 

kosztów kształcenia, ustala Rektor. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa 

umowa zawarta, w formie pisemnej, między uczelnią a doktorantem. 

4. Zasady odbywania studiów doktoranckich w Polsce przez cudzoziemców reguluje 

ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 z dnia 

19 października 2006 r., poz. 1406 ze zmianami). 

5. Wydziały Uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora, mogą prowadzić studia doktoranckie.  

6. Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora na wniosek rady wydziału. 
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7. Rektor może zawiesić lub znieść studia doktoranckie na wniosek rady wydziału lub 

z własnej inicjatywy. Podjęta decyzja określa warunki kontynuowania studiów 

doktoranckich rozpoczętych przed dniem wydania decyzji, albo wskazuje inny wydział, 

na którym te studia mogą być kontynuowane. 

8. Studia doktoranckie mogą być prowadzone przy udziale innych jednostek 

organizacyjnych Uczelni oraz innych uczelni i placówek naukowych polskich 

i zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów 

doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 

9. Koordynowanie prac wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie 

organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich należy do zadań Prorektora 

ds. Nauczania. 

10. Doktoranci tworzą w Uczelni samorząd doktorantów. 

11. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

II.  Organizacja studiów doktoranckich 

§ 2 

1. Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzone jest  w dziedzinie i dyscyplinie - 

nauki o kulturze fizycznej.  

 Szczegółowe zasady uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich 

 na wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktoranckie określa Rektor . 

§ 3 

1. Przewody doktorskie przeprowadzane są w jednostkach organizacyjnych posiadających 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Przewody doktorskie mogą być 

przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia, przez rady jednostek 

organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także 

zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej rada 

jednostki organizacyjnej może powołać kopromotora. 

2. Wydział prowadzący studia doktoranckie zapewnia doktorantowi w trakcie studiów 

doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego lub promotora. 

Opiekunem naukowym lub promotorem może być nauczyciel akademicki albo 

pracownik naukowy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

3. Kandydat na studia doktoranckie wybiera opiekuna naukowego przed rozpoczęciem 

studiów. Opiekun naukowy przedkłada kierownikowi studiów doktoranckich pisemne 

zobowiązanie prowadzenia nadzoru i pomocy doktorantowi w realizacji programu 

studiów. Zmiana opiekuna naukowego może mieć miejsce w ciągu pierwszego roku 

studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika studiów 

doktoranckich, termin ten może być zmieniony. 
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4. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski może wyznaczyć 

także promotora pomocniczego, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad 

doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji 

i analizy wyników. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień 

naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

5. Opiekun naukowy lub promotor nie powinien jednocześnie sprawować opieki naukowej 

nad więcej niż sześcioma doktorantami, a promotor pomocniczy – nad więcej niż trzema 

doktorantami. Rada wydziału może określić inną liczbę doktorantów, nad którymi może 

sprawować opiekę naukową opiekun naukowy, promotor lub promotor pomocniczy. 

6. Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii właściwego organu 

samorządu doktorantów, powołuje na okres kadencji organów Uczelni kierownika 

studiów doktoranckich, spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

7. Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i właściwego organu samorządu 

doktorantów, może odwołać kierownika studiów doktoranckich przed upływem okresu 

kadencji organów Uczelni. 

8. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadząca 

te studia. 

9. Rektor powołuje wydziałowe komisje doktoranckie rozpatrujące wnioski o przyznanie 

stypendium doktoranckiego. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor. W skład 

komisji wchodzi trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na określonym 

wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w tym 

kierownik studiów doktoranckich , który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz 

przedstawiciel doktorantów. 

10. Obsługę administracyjną prowadzi sekretariat  studiów doktoranckich wydziału.  

III.  Rekrutacja 

§ 4 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada 

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. 

2. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się: 

1) absolwenci uczelni posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub 

inny równorzędny; 

2) cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub 

opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, 

który w trybie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych 

za granicą może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim 

dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich i tytułem zawodowym; 

3) studenci, którzy zrealizowali program kształcenia na studiach drugiego stopnia 

i ukończą te studia przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy 

postępowanie rekrutacyjne. 
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3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu i jest oparta 

na systemie punktowym. 

4. Rekrutacja na studia niestacjonarne prowadzona jest w ciągu całego roku akademickiego. 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji, jest zawarcie przez kandydata umowy z Uczelnią 

oraz złożenie indywidualnego planu studiów zaopiniowanego przez opiekuna 

naukowego.  

5. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Senat na wniosek 

dziekana.  Uchwałę Senatu podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 

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

uchwała dotyczy. 

6. Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych doktoranckich uchwala Senat. 

7. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie podaje Rektor w zarządzeniu. 

8. Kierownik studiów doktoranckich opracowuje informacje o studiach doktoranckich, 

z określeniem potencjalnych opiekunów naukowych, liczby uczestników, warunków 

i trybu rekrutacji oraz proponuje formy ich upowszechnienia. Opracowane informacje 

przekazuje dziekanowi. Dziekan przekazuje te informacje Rektorowi.  

9. Rektor zatwierdza treść informacji o studiach doktoranckich, określa termin i formy 

upowszechnienia i zleca podanie do wiadomości publicznej. 

10. Dokumenty na studia doktoranckie kandydaci składają w określonym sekretariacie 

studiów doktoranckich. Termin składania dokumentów ustala kierownik studiów 

doktoranckich.  

11. Rekrutację - w tym rozmowy kwalifikacyjne – na studia doktoranckie prowadzone 

na wydziale przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana. W rozmowie 

kwalifikacyjnej kandydata może uczestniczyć także pracownik naukowy proponowany 

na opiekuna naukowego. W pracach komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć 

przedstawiciel Rektora. 

12. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. 

Decyzje te przekazywane są kandydatom na piśmie. Wykazy osób przyjętych 

i nieprzyjętych na studia doktoranckie oraz dokumentację postępowania rekrutacyjnego 

komisja rekrutacyjna przekazuje do dziekana oraz do Prorektora ds. Nauczania. 

13. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni 

od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 5.  

Decyzja Rektora jest ostateczna. 

14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Kierownik studiów doktoranckich 

ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego na stronach internetowych wydziału. 

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

ślubowania, którego treść określa Statut.  
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IV.  Program studiów 

§ 5 

1. Studia doktoranckie w Uczelni trwają 4 lata. 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. 

2.  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, kierownik studiów 

doktoranckich 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 4. roku życia lub dzieckiem 

 o orzeczonej niepełnosprawności  

 –  łącznie nie dłużej niż o rok; 

4) oraz w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych 

  badań naukowych, po zasięgnięciu opinii opiekuna lub promotora, na czas ich 

  trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata 

§ 6 

1. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze 

naukowo-dydaktycznym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia 

w zakresie:  

1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym i 

kierunkowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań 

naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki; 

2) umiejętności związanych z metodyką, metodologią i etyką prowadzenia badań 

naukowych; 

3) umiejętności dydaktycznych i kwalifikacji zawodowych w zakresie 

nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

4) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-dydaktycznej. 

2. Nauczanie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów, 

laboratoriów, konsultacji, staży oraz praktyk dydaktycznych. Zasady zaliczenia 

przedmiotu w danym semestrze oraz terminy egzaminów podaje doktorantom 

do wiadomości na pierwszych zajęciach nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. 

3. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się: 

1)  wykłady i seminaria naukowe (ogólnodostępne) – cały rocznik lub kilka 

 roczników jednocześnie; 

2)  seminaria, warsztaty, laboratoria oraz inne formy zajęć wymagające prowadzenia 

w małych podgrupach – 10 osób (plus – minus 2 osoby); 

3)  konsultacje, seminarium doktoranckie, staże naukowe, praktyki dydaktyczne 

-indywidualnie; 

4. Senat może określić inne zasady realizacji zajęć. 
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5. Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne odbywają się zgodnie z ramowym 

programem studiów, w którym określa się zakres kształcenia, minimalny wymiar zajęć 

oraz liczbę punktów ECTS.  

6. Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich studiują według indywidualnych 

programów i planów studiów, ustalanych z opiekunem (promotorem) i zatwierdzanych 

przez kierownika studiów doktoranckich. 

7. Rozliczenie godzin dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego na studiach 

niestacjonarnych odbywa się według zasady: liczbę godzin przeznaczoną na realizację 

przedmiotu dzieli się przez liczebność grupy przypisaną do określonej formy zajęć  

( § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 3). Rozliczenie godzin następuje po zaliczeniu przedmiotu  

przez doktoranta. 

8. Zaliczenie przedmiotu każdej z form zajęć wymienionych w programie studiów wpisuje 

nauczyciel akademicki do protokołu (forma papierowa i elektroniczna) w postaci oceny 

w skali: 2 (niedostateczny); 3 (dostateczny); 3.5 (dostateczny plus); 4 (dobry); 4.5 (dobry 

plus); 5 (bardzo dobry). 

9. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje 

prawo do jednego egzaminu poprawkowego. 

10. W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu doktorant może uzyskać warunkowy 

wpis na semestr następny pod rygorem uzupełnienia braku w następnym roku 

akademickim. 

11. Przebieg praktyki dydaktycznej organizuje, nadzoruje i zalicza opiekun naukowy lub 

promotor. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela 

akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, może być zwolniony 

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję podejmuje 

kierownik studiów po złożeniu przez doktoranta wniosku wraz z zaświadczeniem 

o zatrudnieniu. 

12. Ramowy program studiów doktoranckich zatwierdza rada wydziału, zgodnie 

z wytycznymi ustalonymi przez Senat. 

13. Zajęcia na studiach doktoranckich  mogą odbywać się także w soboty i niedziele zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. 

14. Poszczególne etapy badań naukowych prowadzonych w ramach realizowanego tematu 

rozprawy doktorskiej mogą być wykonywane poza Uczelnią, jeżeli możliwe jest 

zapewnienie im właściwego poziomu naukowego.  

15. Kwalifikacje trzeciego stopnia są uzyskiwane w drodze przewodu doktorskiego. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora 

pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, powinno nastąpić przed 

zakończeniem piątego semestru studiów. Rada wydziału prowadzącego studia 

doktoranckie może określić inny wymagany termin dla podanych czynności przewodu 

doktorskiego. Jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski powinna 

także określić ostateczny termin przedstawienia rozprawy doktorskiej, mając na uwadze 

okres odbywania studiów doktoranckich określony w ust. 1. 
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16. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie 

internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Streszczenie rozprawy 

doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu 

rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie 

rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania 

stopnia doktora. 

17. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 

ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym 

od zajęć dydaktycznych. 

V.  Zasady studiowania 

§ 7 

1. Doktorant jest zobowiązany do: 

1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich 

oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni, w tym kodeksu etyki 

doktoranta; 

2) uczestniczenia w zajęciach ustalonych w programie studiów i składania 

w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu pracy naukowej; 

3) terminowego zaliczania zajęć na poszczególnych semestrach i latach; 

4) udziału w pracach naukowo-badawczych i organizacyjnych określonego zakładu 

lub katedry;  

5) przygotowania publikacji naukowej, będącej warunkiem wszczęcia przewodu 

doktorskiego (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. art. 11, ust. 2); 

6) otwarcia przewodu doktorskiego do końca piątego semestru studiów – jest 

to warunek zaliczenia piątego semestru studiów o ile rada wydziału nie określi 

innego terminu; 

7) przygotowania rozprawy doktorskiej w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie   publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia 

naukowego doktora przed zakończeniem okresu odbywania studiów 

doktoranckich, o którym mowa w § 5. ust. 1.  

2. Doktorant cudzoziemiec, który posiada dokument ukończenia studiów za granicą, jest 

obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim 

polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, 

a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie 

późniejszym ustalonym przez Rektora. 

3. Doktorant, któremu kierownik studiów doktoranckich na mocy § 5 ust. 1 lub 2 przedłużył 

okres odbywania studiów doktoranckich, odbywa je na zasadach określonych 

w regulaminie, a w szczególności przedkłada bezzwłocznie kierownikowi studiów 

doktoranckich do zatwierdzenia indywidualny semestralny plan studiów. 
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4. Kierownik studiów doktoranckich:  

1) organizuje i nadzoruje realizację programu studiów doktoranckich; 

2) rozstrzyga o zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów doktoranckich; 

3) przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich; 

4) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich; 

5) pełni funkcję przewodniczącego wydziałowej komisji doktoranckiej;  

6) organizuje rekrutację na studia doktoranckie. 

5. Doktoranci, opiekunowie naukowi, promotorzy i promotorzy pomocniczy mają prawo 

zgłaszać kierownikowi studiów doktoranckich dezyderaty dotyczące studiów 

doktoranckich. 

6. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem w drodze przewodu 

doktorskiego kwalifikacji trzeciego stopnia – stopnia naukowego doktora. 

7. Doktorant, który nie wywiązuje się z obowiązku realizowania programu studiów 

doktoranckich, prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, 

lub nie przygotuje rozprawy doktorskiej w terminie podanym w ust. 1. pkt 6, a także 

doktorant cudzoziemiec, który nie przedstawi w terminie wymaganego zaświadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, może zostać skreślony z listy uczestników studiów 

doktoranckich. 

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

studiów doktoranckich. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Rektora, 

za pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

9. Decyzja o skreśleniu staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania 

lub z dniem utrzymania jej w mocy przez Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

10. Osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich obowiązana jest zwrócić 

legitymację bezzwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 

11. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje 

zaświadczenie o przebiegu studiów. 

12. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim doktorantów. 

VI.  Stypendium doktoranckie i inne świadczenia 

§ 8 

1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi odbywającemu stacjonarne 

studia doktoranckie, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz 

wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni.  

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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3. Stypendium doktoranckie na kolejnych latach studiów może być przyznane 

doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem 

studiów, 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej; 

4. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

5. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez wydziałową komisję 

doktorancką. 

6. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor, 

na wniosek kierownika studiów doktoranckich zaopiniowany przez dziekana, może 

podjąć decyzję o odpowiednim przedłużeniu okresu pobierania stypendium 

doktoranckiego. 

7. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

przekazuje Rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium 

ze środków finansowych przekazanych do dyspozycji wydziału. 

8. Doktorantowi, który podejmuje się prowadzić badania kreujące nowe, priorytetowe 

kierunki nauki, stypendium doktoranckie może przyznać Rektor ze środków finansowych 

pozostających w jego dyspozycji, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez komisję. 

9. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 

w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, 

za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki 

finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie 

stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy 

10. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres, na wniosek doktoranta zaopiniowany 

przez komisję. 

11. W przypadku niewypełniania przez doktoranta postanowień § 6. ust. 1, a w szczególności 

nieskładania w wyznaczonych terminach sprawozdań, stypendium może zostać 

wstrzymane. Wznowienie wypłat stypendium, powinno nastąpić od kolejnego miesiąca 

po miesiącu, w którym nastąpi usunięcie przyczyn wstrzymania stypendium. 

12. Skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę 

świadczeń. Wypłaty stypendium doktoranckiego oraz innych świadczeń zaprzestaje 

się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja 

o skreśleniu stała się ostateczna. 

13. Doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, z uwzględnieniem 

zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 

30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich 

prowadzonych na wydziałach Uczelni. 
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14. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin 

wprowadzony przez Rektora po uzyskaniu opinii uczelnianego organu samorządu 

doktorantów. 

15. Minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych określa Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego 

w Uczelni ustala Rektor.  

16. Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie może złożyć wniosek 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych, w określonych w regulaminie terminach.  

17. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie 

zwiększenia przez komisję, o której mowa w ust. 5 i ust. 6.  

18. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego oraz przedstawia Rektorowi wykaz pozytywnie zaopiniowanych 

wniosków. 

19. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich pobierający stypendium doktoranckie 

może być zatrudniony tylko w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

20. Doktorantowi przygotowującemu rozprawę doktorską, któremu wszczęto przewód 

doktorski, może być przyznane stypendium doktorskie. Stypendium doktorskie jest 

przyznawane przez pracodawcę – osobę prawną lub fizyczną. 

21. Stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek doktoranta lub z inicjatywy organu 

przyznającego stypendium za zgodą doktoranta, któremu organ zamierza przyznać 

stypendium. 

22. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

23. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych. Stypendium 

doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. 

24. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa 

umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a doktorantem, któremu 

przyznano to stypendium.  

25. Doktorant może też otrzymywać nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych przez 

Senat w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień Rektora i Dziekana. 

26. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) zapomogi; 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 



 12 

 Świadczenia pomocy materialnej przyznaje się na wniosek doktoranta składany 

do kierownika studiów doktoranckich. Świadczenia, o których mowa w ust. 24 

pkt 1-4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej dla 

doktorantów. 

27. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom studiów 

stacjonarnych lub niestacjonarnych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez radę wydziału. 

28. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra 

za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz 

wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć 

naukowych oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz 

sposób udokumentowania tych osiągnięć określa Minister Nauki i  Szkolnictwa 

Wyższego  

29. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów 

na zasadach określonych przez te jednostki. 

30. Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

VII. Postanowienia końcowe 

§9 

1. W sprawach nieobjętych zapisami regulaminu mają zastosowanie szczegółowe przepisy 

aktów prawnych powołanych w § 1 

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

 


