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RADA NAUKOWA
Uchwala Nr 45/2020

Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawo2enia i Gleboznawstwa

- Paristwowego Instytutu Badawczego w Pulawach

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i Prryrodniczych
prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawoienia i Gleboznawstwa - Pafstwowy
Instytut Badawczy w Pulawach, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
w Lublinie oraz Instytut Agrofizyki im' Bohdana Dobrzafskiego PAN
w Lublinie, zmieniajqca Uchwalg Nr 8/2020 Rady Naukowej IUNG-PIB z dnia
29 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art.28 ust. I pkt. 16 oraz205 ust. 2 ustawy z dnia2O lipca 2018 r. Prawo o

szkolnictwie wyzszyrn inauce (Dz. U.22020 poz. 85) w zwi4zku z $ 4 ust. I Regulaminu

Rady Naukowej lnstytutu Uprawy, Nawo2enia i Gleboznawstwa - Paristwowego lnstltutu

Badawczego w Pulawach na kadencjg 2017 -2021 uchwala sig, co nastEpuje:

Itr
EXCELI,EI.ICE IN E€SEArcH

$l
W Regulaminie Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i Przyrodniczych, stanowi4cym zal4cznlk

do Uchwaty Nr 8/2020 Rady Naukowej Inst)'tutu Uprawy Nawo2enia i Gleboznawstwa -

Paristwowego lnst)'tutu Badawczego w Pulawach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie

ustalenia Regulaminu Szkoty Doktorskiej Nauk Scislych i Przyrodniczych wprowadza sig

nastgpujqce zm'any:

I . $ 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Dyrektor niezwlocznie po zloieniu przez dokloranta projehu indywidualnego planu

badawczego, po zasiggnigciu opinii Rady Naukowei Instytutu:

I) akceptuje przedstawiony proiekt indywidualnego planu badawczego lub

2) odmawia akceptacii projektu indywidualnego planu badawczeSo, co mo2e

skutkowai skreileniem doktoranta z listy doktorant6w. "

2. W {i 13 po ust. 8 dodaje sig ust. 9 w nastgpuj4cym brzmieniu:

,,9. ll/szelkie zmiany wprowadzane w indywidualnym planie badawczym podlegaiq

procedurze, okreilonej w ust. 6 niniejszego paragrafu. "

s2
Regulamin w wersji jednolitej stanowi zal4cznik do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I paLdziernlka 2020 r.

Sekretarz Rady Naukowej

{,!***-9'
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Zalqcmik

do Uchwaly Nr 45/2020 Rady Naukowej IUNG-PIB

z dnia 23 czerwca 2020 r.
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l.

Rozdzial I Postanowienia og6lne

sr
Regulamin Szkoty Doktorskiej Nauk Scistych i Przyrodniczych' zwany dalej ,,Regulaminem",

prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-sklodowskiej w Lublinie, zwany dalej

,,Uniwersytetem", wsp6lnie z Instltutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej

Akademii Nauk w Lublinie, zwanym dalej ,,lA PAN" oraz Instytutem Uprawy Nawo2enia

i Gleboznawstwa-Pafistwowym lnstytutem Badawczym w Pulawach, zwanym dalej 
"ILING-PIB"

okresfa w szczeg6lnofci organizacjg ksztalcenia w szkole doktorskiej oraz zltti4zane z tym prawa

iobowiqzki doktorant6w. Uniwersytet pelni rolg lidera, natomiast IA PAN oraz IUNG-PIB sq

partnerami uczestnicz4cymi w prowadzeniu szkoly doktorskiej. Szczeg6lowy podzial zadail

zwi4zanych z prowadzeniem szkoly doktorskiej oraz spos6b ich finansowania okesla umowa

zawarta w formie pisemnej migdzy Uniwersytetem, IA PAN oraz IUNG-PIB.

Szkola Doktorska Nauk Scislych i Przyrodniczych prowadzi ksaalcenie w dyscyplinach

naukowych: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne' nauki o Ziemi

iSrodowisku, rolnictwo i ogrodnictwo. Dyscypliny matematyka, nauki biologiczne, nauki

chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i6rodowisku reprezentuje Uniwersytet, dyscyplinq

rolnictwo i ogrodnictwo reprezentuj4 IA PAN oraz IUNG-PIB.

Uzyte w regulaminie pojgcia oznaczalq:

I ) ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 201 8 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym i naucei

2) szkola doktorska - Szkola Doktorska Nauk Scislych i Przyrodniczych prowadzona przez

Uniwersytet, wsp6lnie z IA PAN oraz IUNG-PIB, bgdqca zorganizowan4 form4 ksztalcenia

doktorant6w przygotowuj4ca do uzyskania stopnia doktora, koricz4ca sig zlo2eniem

rozprawy doktorskiej;

3) podmioty prowadz4ce szkolg doktorskq - okeslenie odnoszqce sig do Uniwersyetu, IA PAN

oraz IUNG-PIB l4cznie jako trzech podmiot6w prowadzqcych wsp6lnie szkolg doktorskq;

4) Prorektor - prorektor wla6ciwy ds. ksaalcenia w Uniwersytecie;

5) jednostka organizacyjna - w szczeg6lno5ci: wydzial, instytut naukowy, katedra lub inna

jednostka Uniwersytetu wskazana w odrgbnych przepisach;

6) Dziekan - osoba kieruj4ca wydzialem powolana przez Rektora na mocy odrgbnych przepis6w;

7) Dyrektor lnstytutu osoba kierujqca instytutem naukowym powolana przez Rektora na mocy

odrgbnych przepis6w;

8) Dyrektor IA PAN - osoba kieruj4ca IA PAN powolana przez Prczesa PAN na mocy

odrgbnych przepis6w;

9) Dyrektor IUNG-PIB - osoba kieruj4ca IUNG-PIB powolana przez Ministra nadzoruj4cego na

mocy odrqbnych przePis6wl

l0) Rada Instltutu Naukowego - organ dzialal4cy w ramach Instytutu Naukowego na podstawie

odrgbnych przepis6w;

11) Rada Naukowa lnstytutu - organ dzialaj4cy w ramach lA PAN i IUNG-PIB na podstawi€

odrgbnych przepis6w;

l2) Dyrektor - osoba kieruj4ca szkolq doktorsk4 powolana przez Rektora;

13) Rada Szkoly Doktorskiej - organ powolywany przez Rektora na wniosek Dyrektora,

funkcjonuj4cy w ramach szkoly doktorskiej;

l4) doktorant - osoba odbywaj4ca ksztalcenie w szkole doktorskiej;

J.



l5) S PRK - og6lne charakterystyki efekt6w uczenia siq dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej

Ramy Kwalifikacji okeSlone w ustawie z dnia 22 grudnia 201 5 r. o Zintegrowunym

Systemie KwaliJikacji (tj. z dnia 25 paidziernika 2018 r. Dz.U. 22018 r. poz.2153 z p62n.

zm.) orazw przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy;

16) USOS - Uniwersytecki System Obslugi Studi6w.

s2
l. Szkola doktorska prowadzonajest na podstawie obowi4zuj4cych przepis6w, w szczeg6lnodci

1) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawQ - Prawo o szkolnictwie

ny2szym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669);

2) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. 2018 poz.

1668 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze

zm.):

4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. - o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz.736 ze

zm.).

2. Szczeg6lowe warunki i tryb rekrutacji do szkoly doktorskiej reguluj4 odrgbne przepisy.

3. Szczeg6lowe warunki i tryb postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora reguluj4 odrgbne

przepisy.

4. Obslugg administracyjnq szkoly doktorskiej i doktorant6w prowadzi sekretariat szkoly i inne

jednostki administracyjne Uniwersyletu, IA PAN, IUNG-PIB w zakesie swoich kompetencjr.

5. Centrum Ksztalcenia i Obslugi Studi6w zapewnia obslugq administracyjn4 spraw pozostajqcych

w gestii Rektora lub upowa2nionego przez niego Prorektora,

b.

Rozdzial lI Dyrektor Szkoly Doktorskiej i Rada Szkoly Doktorskiej

$3
l. Szkolq doktorskq kieruje Dyrektor powolywany przez Rektora po uzyskaniu opinii Dyrektora lA

PAN oraz Dyrektora ILJNG-PIB.

2. Dyrektor podlega bezpo5rednio Rektorowi b4dZ upowa2nionemu pnez niego Prorektorowi.

3. Dyrektorjest przewodniczqcym Rady Szkoly Doktorskiej.

4. Dyrektor reprezentuje szkotg doktorsk4.

5. Dyrektor jest bezposrednim przelo2onym doktorant6w.

s4
l. Do zadari Dyrektora naleZy w szczeg6lnoSci:

l) tworzenie planu dzialania szkoly doktorskiej;

2) organizowanie pracy szkoly doktorskiej;

3) organizowanie warunk6w do prowadzenia skutecznego ksztalcenia w szkole doktorskiej

poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej wla5ciwej do realizacji progam6w

ksztalcenia oraz indywidualnych plan6w badawczych;

4) wypracowanie i wdro2enie w porozumieniu z Rad4 Szkoly Doktorskiej mechanizm6w

wsparcia prowadzenia dzialalnoSci naukowej przez doktorant6w;



5) sprawowanie nadzoru nad caloksztaltem funkcjonowania szkoly doktorskiej, w tym

prawidlowo6ci4 i jako(ci4 realizacji program6w ksztalcenia i indywidualnych plan6w

badawczych orazjakoSciq sprawowania opieki naukowej isposobem przeprowadzania oceny

Sr6dokresowej, a tak2e sposobem dokumentacji przebiegu ksztalcenia;

6) prawidlowe, rzetelne i terminowe wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie oraz

usuwanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wy2szym iNauce

,,POL-on"t
7) terminowe wywi4zywanie sig z obowiqzk6w sprawozdawczych;

8) przygotowywanie rocznego sprawozdania z dzialalnoidt szkoly doktorskiej, kt6re skladane

jest Rektorowi do korica listopada kaZdego roku kalendarzowego za poprzedni rok

akademicki;

9) przygotowywanie w ramach ewaluacji szkoly doktorskiej we wsp6lpracy z Rad4 Szkoty

Doktorskiej raportu samooceny w jEzykach polskim i angielskim;

10) przedstawianie Rektorowi, Dyrektorowi lA PAN oraz Dyrektorowi IUNG-PIB, po

zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej, wniosku w sprawie utworzenia, zmiany lub

zamknigcia programu ksztalcenia w szkole doktorskie.j. W celu utworzenia lub zmiany

programu ksztalcenia Dyrektor mo2e powolai Zesp6l Programowy, w kt6rego sklad b9d4

wchodzii przedstawiciele IA PAN oraz IUNG-PlB;

I l) przedstawianie, po zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej, Rektorowi, Dyrektorowi lA
PAN oraz Dyrektorowi IUNG-PIB, z zasrrzezeniem ti 7 ust. 2, propozycji zasad rekrutacji do

szkoly doktorskiej;

l2) przedstawianie Rektorowi, po zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej, limit6w przyjgi

w poszczeg6lnych dyscyplinach w uzgodnieniu z Dyrektorem lA PAN oraz Dyrektorowi

IUNG-PIB;

l3) przedstawianie Rektorowi, Dyrektorowi IA PAN oraz Dyrektorowi IUNG-PIB po

zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej i samorzqdu doktorant6w, propozycji zmian

w regulaminie;

14) wyst9powanie do wladciwych organ6w kolegialnych i jednoosobowych Uniwersltetu, IA

PAN, ITING-PIB z wnioskami dotycz4cymi t'unkcjonowania szkoly doktorskiej;

l5) podejmowanie decyzji w sprawie mienia i gospodarki finansowej szkoly doktorskiej

w zakresie ustalonym przez Rektora, Dyrektora lA PAN oraz Dyrektora IUNG-PIB;

l6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz4cych szkoiy doktorskiej

niezastrze2onych do kompetencji organ6w Uniwersytetu, IA PAN, IUNG-PIB;

l7) wykonywanie innych czynnoSci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu

Uniwersytetu, uchwalami Senatu, zarz4dzeniami Rektora oraz przepisami obowi4zujqcymi

w IA PAN oraz IUNG-PIB;

18) wsp6lpraca z:

a) Radami lnstytut6w Naukowych oraz Radami Naukowymi IA PAN oraz IUNG-PIB;

b) DziekanamiWydzial6w;

c) Dyrektoramilnstytut6w;

d) samorz4demdoktorant6w;

e) otoczeniem spoleczno-gospodarczym w zakresie ksztalcenia doktorant6w;

19) dokonywanie wpisu na listg doktorant6w os6b przyjgtych do szkoly doktorskiej;



20\

21)

22)

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjqcia do szkoly doktorskiej

i ske5lenia z listy doktorant6w, na podstawie upowa2nienia Rektora;

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie stypendi6w doktoranckich, na podstawie

upowa2nienia Rektora;

rozpatrywanie zastrzeZeh doktorant6w we wszystkich sprawach dotyczqcych szkoly

doktorskiej, niezastrze2onych do kompetencji organ6w Uniwersytetu, lA PAN oraz IUNG-

PIB;

23) przyjgcie, zaopiniowanie i przekazanie wlaSciwej dyscyplinowo Radzie Instltutu

Naukowego albo Radzie Naukowej IA PAN lub IUNC-PIB wniosku doktoranta

w przedmiocie powolania lub odwolania promotora lub promotor6w na czas kszalcenia

w szkole doktorskiej;
)4\

26\

27)

zatwierdzenie indywidualnego planu badawczego po zaopiniowanit przez wla6ciwq

dyscyplinowo Radg Instytutu Naukowego albo Radg Naukow4 IA PAN lub IUNG-PlB;

powolanie komisji ds. oceny Sr6dokesowej;

przedluZenie terminu zlo2enia rozprawy doktorskie.j wskazanego w indywidualnym planie

badawczym;

zawieszenie ksztalcenie doktoranta w przypadkach wskazanych w regulaminie.

l.
ss

Radg Szkoly Doktorskiej powoluje Rektor na wniosek Dyrektora po uzyskaniu opinii Dyrektora

IA PAN oraz Dyrektora IUNG-PIB.

W sklad Rady Szkoly Doktorskiej wchodz4:

l) Dyrektor, kt6ry przewodniczy pracom Rady;

2) Zastgpca Dyrektora powotywany przez Rektora na wniosek Dyrektora po uzyskaniu opinii

Dyrektora IA PAN oraz Dyrektora IUNG-PIB;

3) osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytulem profesora albo stopniem lub tytulem

r6wnowa2nym, rekomendowane przez Rady Instytut6w Naukowych oraz Rady Naukowe IA
PAN i IUNG-PIB posiadajqce aktualny dorobek naukowy w zakesie dyscyplin naukowych

w ramach kt6rych prowadzone jest ksztalcenie w szkole doktorskiej - po dwie osoby

reprezentuj4ce ka2d4 z dyscyplin naukowych funkcjonujqcych w ramach szkoly. Do Rady

Szkoly Doktorskiej mo94 wchodzii osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;

4) dw6ch przedstawicieli doktorant6w ksaalc4cych sig w szkole doktorskiej wskazanych przez

samorzqd doktorant6w zgodnie z regulaminem, o kt6rym mowa w art. 110 ust. 6 ustawy

w zwiqzku z art. 215.

s6
Do zadan Rady Szkoty Doktorskiej nale2y w szcze96lno6ci:

I ) opiniowanie propozycji zasad rekutacji do szkoly doktorskiej;

2) opiniowanie przedlo2onej przez Dyrektora propozycji limit6w przyjgi;

3) opiniowanie propozycji program6w ksztalcenia w szkole doktorskiej, w tym inicjowanie

fworzenia nowych program6w kszalcenia bqd2 zmiany istniejqcych;

4) opiniowanie planu dzialania szkoly doktorskiej przedkladanego corocznie przez Dyrektora;

5) analiza skuteczno6ci funkcjonowania szkoly doktorskiej,

6) opiniowanie propozycji zmian w regulaminie;



7) opiniowanie kandydat6w do komisji przeprowadzajqcej oceng Sr6dokresow4 doktorant6w

niezatrudnionych w podmiotach prowadz4cych szkolg doktorskq;

8) opracowanie we wsp6lpracy z Dyrektorem raportu samooceny w jgzyku polskim

i angielskim na potrzeby ewaluacj ijakoSci ksztalcenia;

9) opiniowanie sprawozdania rocznego z dzialalnoSci szkoly doktorskiej.

Rozdzial III Ksztalcenie w szkole doktorskiej

s7
l. Do szkoly doktorskiej moZe byi przyjgta osoba, kt6ra posiada tytul zawodowy magistra, magistra

in2yniera albo r6wnorzgdny, albo osoba, o kt6rej mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

2. Rekutacja do szkoly doktorskiej odbywa sig w drodze konkursu na zasadach okreSlonych przez

Senat, Radg Naukowq IA PAN oraz Radg Naukowq IUNG-PIB.

3. Przyjgcie do szkoly doktorskiej nastgpuje w drodze \4pisu na listg doktorant6w.

4. Odmowa przyjgcia do szkoly doktorskiej nastgpuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzjg

wydaje Dyrektor. Od decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie spra\ay.

5. Wyniki konkursu sq jawne.

6. JednoczeSnie mo2na by6 doktorantem tylko wjednej szkole doktorskiej.

7. Osoba przyjgta do szkoly doktorskiej rozpoczyna ksztalcenie i nabywa prawa doktoranta z chwil4

zloZenia Slubowania.

8. Tekst Slubowania okreila statut Uniwersytetu. Podpisany przez doktoranta akt Slubowania

przechowywany jest w teczce akt osobowych doktoranta.

9. Po zlo2eniu Slubowania doktorant otrzymuje elektronicznq legitymacjg doktoranta na zasadach

okeSlonych w zarzqdzenit wydanym przez Rektora.

10. Dyrektor, mo2e wpisa6 na listg doktorant6w osobg, kt6ra:

l) przerwala kszalcenie w szkole doktorskiej po zaliczeniu I roku w wyniku skre5lenia z listy

doktorant6w, o ile nie mingly 3 lata od wydania decyzji o skreSleniu, a ske5lenie nie bylo

wydane w zwi4zku z negatywnym wynikiem oceny Sr6dokresowej lub niezlo2entem

rozprary doktorskiej w terminie okre6lonym w indywidualnym planie badawczym;

2) zlo|yla wniosek o przeniesienie z innej szkoly doktorskiej, w kt6rej zaliczyla co najmniej

I rok.

I l. Osoba zainteresowana wznowieniem ksaalcenia w szkole doktorskiej lub przyjgciem do szkoly

doktorskiej w trybie przeniesienia z innej szkoly doktorskiej sklada do Dyrektora pisemny

wniosek zawierajqcy:

l) dane osobowe: imig, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu

potwierdzaj4cego tozsamoSi oraz adres do korespondencji:

2) propozycjg osoby promotora lub promotor6w ze wskazaniem dyscypliny w jakiej ma byi
przygotowywana rozprawa doktorska;

3) zgodg na objgcie funkcj i promotora przez wskazan4 osobg;

4) propozycjg indywidualnego planu badawczego spelniajqcego wymagania przewidztane

w niniejszym regulaminie i przepisach na jego podstawie wydanych;

5) uzasadnienie wraz ze wskazaniem dotychczasowych postgp6w w przygotowywaniu rozprawy

doktorskiej;

6) za6wiadczenie o okresie pobierania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej oraz

okresie odbywania ksztalcenia w szkole doktorskiej;



7) decyzjg o skre5leniu z listy doktorant6w (w przypadku wznowienia ksaalcenia).

12. Dyrektor wydaj4c zgodg na przyjgcie do szkoly doktorskiej w trybie przewidzianym w ust- l0

wskazuje r62nice progamowe, kt6re musi zaliczy6 wnioskodawca oraz proponuje harmonogram

ich zaliczenia. Wnioskodawca po uzyskaniu zgody na przyjgcie w trybie przeniesienia przedklada

Dyrektorowi decyzje o skreSleniu z listy doktorant6w poprzedniej szkoiy doktorskiej.

13. Przyjgcie do szkoly doktorskiej w trybie okreSlonym w ust. l0 nie wydlub okesu ksztalcenia

w szkole doktorskiej o kt6rym mowa w $ 9.

14. Za ksaalcenie doktorant6w nie pobiera sig oplat.

15. Doktorant mo2e przenie6d sig do innej szkoly doktorskiej za zgod1 kierujqcego szkol4

przyjmuj4c4, je2eli wypelnil wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z przepis6w obowiqzuj4cych

w szkole doktorskiej kt6rq opuszcza i zloLyl rezygnacjg z kontynuacji ksaalcenia.

s8
L Ksztalcenie doktoranta w szkole doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.

2. Ksaalcenie jest prowadzone na podstawie programu ksztalcenia oraz indywidualnego planu

badawczego iprowadzi do uzyskania efekt6w uczenia sig dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

3. Progam ksaalcenia okre5la w szczeg6lnoSci:

I ) przedmioty obowiqzkowe oraz ich wymiar godzinowy;

2) semestr lub rok w kt6rym jest prowadzony przedmiot;

3) formg zaliczenia przedmiotu;

4) wykaz i liczbg obowi4zkowych zaliczefi i egzamin6w.

4. Program ksztalcenia szkoly doktorskiej uwzglgdnia w szczeg6lno5ci:

l) przedmioty skierowane do wszystkich doktorant6w szkoly doktorskiej;

2) przedmioty skierowane do doktorant6w przygotowujqcych rozprawg doktorsk4 w danej

dyscyplinie naukowej.

5. Doktorant jest zobowi4zany zrealizowal przedmioty, o kt6rych mowa w ust. 4 pkt. I oraz

przedmioty przypisane do dyscypliny przygotowywanej rozprawy doktorskiej, o kt6rych mowa

w ust. 4 pkt. 2.

6. Doktorant mo2e wystqpid do Dyrektora z wnioskiem o wyra2enie zgody na zrealizowanie

przedmiot6w przypisanych do innej dyscypliny naukowej przewidzianych w programie

kztalcenia szkoly doktorskiej lub innej szkoly doktorskiej. Po wyra2eniu zgody przedmioty

wskazane przez doktoranta stajq sig przedmiotami obowi4zkowymi, kt6rych zaliczenie

wymagane jest do zaliczenia okesu zaliczeniowego.

7. Dyrektor moZe odm6wii udzielenia zgody, o kt6rej mowa w ust. 6, je2eli wskazane przez

doktoranta zajgcia nie maj1 zwiqzku z indywidualnym planem badawczym lub uczestnictwo

doktoranta w zajgciach niejest molliwe z przyczyn organizacyjnych. W przypadku gdy zajgcia s4

prowadzone przez irn1 szkolg doktorskq wymagane jest uzyskanie dodatkowo zgody Dyrektora

szkoly doktorskiej prowadz4cej zajgc ia.

8. Dyrektor, po zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej, przedklada Rektorowi, Dyrektorowi

IA PAN oraz Dyrektorowi IUNG-PIB propozycjg programu ksztalcenia lub jego zmiany.

9. Rektor, Dyrektor IA PAN oraz Dyrektor ILNC-PIB po zaakceptowaniu projektu programu

ksaalcenia kieruj4 go do Senatu, Rady Naukowej IA PAN oraz Rady Naukowej IUNG-PIB.

10. Po zasiggnigciu opinii samorz4du doktorant6w Senat, Rada Naukowa lA PAN oraz Rada

Naukowa IUNG-PIB ustala bqdZ zmienia program ksztalcenia.



I l. Ksztalcenie doktoranta ko6czy sig zlo2eniem rozprawy doktorskiej.

$e
1. Ksztalcenie doktoranta w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestr6w.

2. Rok akademicki rozpoczyna sig I paZdziernika i trwa do 30 wrze6nia nastgpnego roku

kalendarzowego z zj'sttzezeniem $ 25 ust. I pkt 15.

3. Podstawowym okresem zaliczeniowym w szkole doktorskiej jest rok akademicki z zastrzezenrcm

ust.4.

4. Dyrektor, po zasiggnigciu opinii Rady Szkoly Doktorskiej, mo2e ustalii semestralny system

zaliczania zajg( .

5. Organizacjq i tryb zaliczania semestru lub roku studi6w ustala Dyrektor w oparciu o obowi4zuj4ce

programy ksztalcenia i podaje doktorantom do wiadomo6ci przed rozpoczgciem semestru lub roku

studi6w.

6. Dyrektor, w uzgodnieniu z IA PAN oraz IUNG-PIB, opracowuje i podaje do wiadomo6ci

doktorant6w co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem zajgt, szczeg6lowy rozklad i obsadg zajgi

uwzglgdniajqc organizacjq roku akademickiego ustalonq przez Rektora.

7. Szczegolowy zakres wymagari z danego przedmiotu, w tym warunki zaliczenia oraz harmonogram

zaliczei i egzamin6w wynikajqcych z programu ksztalcenia ustala nauczyciel akademicki

prowadz4cy zajgcia i podaje do wiadomo5ci doktorantom w formie sylabusa na pocz1tku zaii6.

8. ZajEcia dydaktyczne oraz zaliczenialegzaminy mogq byt przeprowadzane w jgzyku obcym,

w szczeg6lnoSci na wniosek prowadzqcego zajgcia lub doktorant6w, w zakesie ina warunkach

okre3lonych przez Dyr ektora.

9. Zajgcta objgte programem ksztalcenia realizowane w formie zajqt dydaktycznych mog4

prowadzii osoby co najmniej ze stopniem doktora lub r6wnowa2nym, posiadaj4ce aktualny

dorobek naukowy opublikowany w okesie ostatnich 5 lat albo osiqgnigcia artystyczne z okesu

ostatnich 5 lal z zastrze2eniem, ze lektoraty mogq prowadzii osoby z tytulem zawodowym mgr.

10. Doktorant mo2e r6wnie2 odbywai ksztalcenie w trybie:

l) indywidualnej organizacji zajgc, gdyjest to uzasadnione wzglgdami naukowymi lub losowymi;

2) indywidualnego programu ksztalcenia, gdyjest to uzasadnione wzglgdami naukowymi.

11. lndywidualny program ksztalcenia, szczeg6lowe warunki, terminy i spos6b realizacji

obowiqzk6w doktoranta, o kt6rym mowa w ust. l0 pkt. 2 zatwierdza Rada Szkoly Doktorskiej na

wniosek Dyrektora, poprzedzony wnioskiem doktoranta zaopiniowanym przez promotora.

Indywidualny program kszalcenia mo2e trwai kr6cej ni2 program ksztalcenia realizowany

w trybie zwyklym z zastrzezeniem, ze powinien on umo2liwii osi4gnigcie efekt6w uczenia si9

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

12. W przypadku, gdy doktorant nie realizuje nale2ycie indywidualnego programu ksztalcenia,

Dyrektor sklada wniosek do Rady Szkoly Doktorskiej o skierowanie doktoranta na

kontynuowanie studi6w w trybie zwyklym. Dyrektor okreSla terminy uzyskania brakujqcych

zaliczefi i egzamin6w.

13. Indywidualna organizacja zajqi, o kt6rej mowa w ust. l0 pkt. l, polega w szczeg6lnoSci na

ustaleniu indywidualnych termin6w i sposob6w realizacji obowi4zk6w wynikajqcych z programu

ksztalcenia.



14. Decyzjg o skierowaniu doktoranta na indywidualn4 organizacjq zajgi podejmuje Dyrektor na

wniosek doktoranta zaopiniowany przez promotora. W przypadku gdy promotor nie zostal jeszcze

powolany decyzjg podejmuje Dyrektor.

15. W przypadku, gdy doktorant nie realizuje nale2ycie indywidualnej organizacji zajgi Dyrektor

kieruje doktoranta na kontynuowanie kszlalcenia w trybie zwyklym. Dyrektor okre5la terminy

uzyskania brakuj4cych zaliczeh i egzamin6w.

16. Doktorant moze zrezygnowai z kontynuowania indywidualnej organizacj i zajqi i indywidualnego

programu ksaalcenia skladaj4c w tej sprawie wniosek do Dyrektora.

17. Zasady i tryb odbywania praktyk, o ile doktorant zdecyduje sig na ich realizacjg, oke$la Dyrektor

w oparciu o program kszalcenia i ustawg.

sl0
l. Wszystkie realizowane przez doktoranta formy zajgi z danego przedmiotu przewidziane

w programie ksztalcenia, kohcz4 sig egzaminem lub zaliczeniem na oceng i sq wpisywane do

dokument6w przebiegu ksztalcenia. Doktorant nie mo2e przyst4pid do egzaminu z przedmiotu,

z kt6rego nie uzyskal wcze6niej wymaganych zalicze6.

2. Przebieg ksztalcenia w szkole doktorskiej dokumentowany iest, z zasttzeZeniem ust' 3,

w szczeg6lnoSci w:

l) kartach okesowych osi4gnigi doktoranta sporzqdzanych w postaci wydruk6w danych

z systemu USOS;

2) protokolach zaliczeri przedmiot6w w systemie USOS;

3) systemie USOS;

4) teczce akt osobowych doktoranta.

3. Lista doktorant6w jest prowadzona w formie albumu w systemie USOS.

4. Szczegolowe zasady dokumentowania przebiegu kszalcenia w szkole doktorskiej, w tym

dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej, okre(li Rektor w drodze zarz4dzenia.

5. Do Sredniej ocen wlicza sig oceny uzyskane z poszczeg6lnych przedmiot6w, przewi&ianych

programem ksztalcenia, wystawione przez osoby prowadzqce dany przedmioty.

$ ll
l. W terminie miesi4ca od podjgcia ksaalcenia doktorant sklada do Rady Instytutu Naukowego albo

Rady Naukowej IA PAN lub IUNG-PIB, za poSrednictwem Dyrektora, wniosek o wyznaczenie

promotora lub promotor6w pod kt6rych kierunkiem bqdzie realizowal indywidualny plan

badawczy i przygotowywal rozprawg doktorsk4. Wniosek zawiera:

l) dane doktoranta: imig, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku - num€r dokumentu

potwierdzajqcego to2samoSi,

2) propozycjg osoby promotora lub promotor6w ze wskazaniem dyscypliny w jakiej ma byi
przygotowywana rozprawa doktorska;

3) zgodg proponowanej osoby na objgcie funkcj i promotora;

4) uzasadnienie.

2. Dyrektor przekazuje wniosek po jego zaopiniowaniu wlaSciwej dyscyplinowo Radzie Instyutu

Naukowego albo Radzie Naukowej IA PAN lub IUNG-PIB w terminie do 2 tygodni od jego

otrzymanla.



3. Rada Instytutu Naukowego albo Rada Naukowa IA PAN lub IL,NG-PIB wyznacza promotora

lub promotor6w, przekazuj4c stosown? informacjq Dyrektorowi i promotorowi lub

promotorom.

Dyrektor informuje pisemnie doktoranta o powolaniu promotora lub promotor6w.

W uzasadnionych przypadkach doktorant mo2e wyst?pi6 do Rady Instl4utu Naukowego albo

Rady Naukowej IA PAN lub IUNG-PIB, za po5rednictwem Dyrektora, z wnioskiem o zmianq

promotora lub promotor6w. Wniosek zawiera:

l) dane doktoranta: imig, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamoS6,

propozycjq osoby nowego promotora lub promotor6w ze wskazaniem dyscypliny w jakiej

ma by6 przygotowywana rozprawa doktorska;

zgodg proponowanej osoby na objgcie funkcj i promotora;

uzasadnienie;

korektg indywidualnego planu badawczego, o ile istnieje taka potrzeba, zatwierdzonq przez

proponowanego promotora lub promotor6w. Korekta wymaga akceptacji Dyrektora

zgodnie z procedur4 opisan4 w $ l3;

6) opinig poprzedniego promotora, w kt6rej promotor okeSla stan zaawansowania

przygotowywanej pod jego kierunkiem rozprawy doktorskiej na dzieri zloZenia wniosku

o zmiang promotora, o ile nie zachodz4 okoliczno6ci uniemo2liwiaj4ce wydanie opinii.

6. Ust. 2,3 i4 stosuje sig odpowiednio do wniosku o zmiang promotora lub promotor6w.

7. W uzasadnionych przypadkach doktorant moZe wnioskowai o powolanie promotora

pomocniczego. Do powolania lub zmiany promotora pomocniczego stosuje sig odpowiednio

przepisy ust. l -6.

l.
s12

Promotor:

I ) prowadzi seminarium doktoranckie;

2) wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej;

3) sprawuje bezpodredniq opiekg naukow4 nad doktorantem;

4) ustala z doktorantem indywidualny plan badawczy i czuwa nadjego realizacj4:

5) kieruje rozwojem naukowym doktoranta w szczeg6lno6ci poprzez:

a) odbywanie regularnych konsultacji z doktorantem pozostajqcym podjego opiek4,

b) udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej w realizacji zaplanowanych badari

i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

6) dokonuje oceny rozwoju naukowego doktoranta w postaci pisemnej opinii skladanej

Dyrektorowi semestralnie w terminach przewidzianych przepisami niniejszego regulaminu;

7) opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotycz?ce przebiegu ksztalcenia, w szczeg6lnoSci

wnioski o wyjazdy na konferencje naukowe i sta2e naukowe;

8) zawiadamia Dyrektora o braku postgp6w w realizacji indywidualnego planu badawczego

i wnioskuje o skreilenie doktoranta z listy doktorant6w;

9) wykonuje inne zadania okeSlone w odrgbnych przepisach.

Promotor lub w razie powolania promotorzy oraz promotor pomocniczy solidarnie realizuj4

obowi4zki wymienione w ust. l.

2)

1)

4)

10



W przypadku, gdy promotor przebywa na urlopie naukowym lub urlopie na poratowanie zdrowia,

lub zachodzi okoliczno5i losowa uniemo2liwiaj4ca wlaiciwe sprawowanie opieki nad

doktorantem, Dyrektor zwraca sig z wnioskiem do Rady Inst)tutu Naukowego albo Rady

Naukowej IA PAN albo IUNG-PIB o wyznaczenie drugiego promotora lub promotora

pomocniczego.

s13
l. Rady Instytut6w Naukowych oraz Rady Naukowe lA PAN i IUNG-PIB niezwlocznie po

rozpoczgciu ksztalcenia doktorant6w opracowuj4 wytyczne do przygotowania indywidualnych

plan6w badawczych w zakesie swoich dyscyplin.

Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami opracowuje projekt indywidualnego

planu badawczego w zakresie wybranej dyscypliny naukowej kieruj4c si9 w)'tycznymi, o kt6rych

mowa w ust. l, zawieraj4cy w szczeg6lno:5ci:

1 ) harmonogram przygotowania rozpra\\y doktorskiej;

2) planowany termin publikacji co najmniej:

a) artykulu naukowego opublikowanego w czasopi6mie naukowym lub w recenzowanych

materialach z konferencji migdzynarodowej, kt6re w roku opublikowania artykulu

w ostatecznej formie byly ujgte w wykazie sporz4dzonym zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

b) monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, kt6re w roku opublikowania

monografii w ostatecznej formie bylo ujgte w wykazie sporz4dzonym zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pk 2 lit. a ustawy, albo rozdzialu

w takiej monografii;

3) termin zlo2enia rozprawy doktorskiej.

Doktorant przedklada Dyrektorowi projekt indywidualnego planu badawczego zaopiniowanego

przez Radg Instytuty Naukowego albo Rady Naukowej IA PAN lub IUNG-PIB w terminie 12

m iesigcy od rozpoczgcia ksztalcenia.

W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego projekt indywidualnego planu badawczego

jest przedstawiany po zaopiniowantu r6wme2 przez tego promotora.

Niezio2enie projektu indywidualnego planu badawczego w terminie moZe skutkowa6 skeSleniem

z listy doktorant6w.

Dyrektor niezwlocznie po zlo2eniu przez doktoranta projektu indywidualnego planu badawczego,

po zasiggnigciu opinii Rady Naukowej Instytutu:

1) akceptuje przedstawiony plan badawczy;

2) odmawia akceptacji projektu indywidualnego planu badawczego co moze skutkowai

skreileniem doktoranta z listy doktorant6w.

Od decyzji wydanej przez Dyrektora, o kt6rej mowa w ust. 5 i 8 pkt. 2 slu2y prawo zloZenia

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zaakceptowany przez Dyrektora projekt indywidualnego planu badawczego staje sig

indywidualnym planem badawczym w rozumieniu ustawy.

Wszelkie zmiany wprowadzane w indywidualnym planie badawczym podlegaj4 procedurze,

okeSlonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

3.

^

1.

9.

e

11.
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l. Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie Sr6dokresowej.

2. Ocena Sr6dokesowa jest przeprowadzana w polowie okresie ksztalcenia oke6lonego

w programie ksztalcenia, a w przypadku ksztalcenia trwaj4cego 6 semestr6w - w trakcie

czwanego semesru.

3. Ocena 6r6dokesowa koiczy si9 wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja przyjmuje

oceng wigkszo6ciq glos6w.

4. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jestjawny.

5. W przypadku pozytywnej oceny Sr6dokesowej komisja moze przedstawid rekomendacje

odnoSnie dalszej realizacji indywidualnego planu badawczego'

6. Negatywny wynik oceny 6r6dokesowej skutkuje skefleniem z listy doktorant6w.

7. Od decyzji o skre6leniu wydanej przez Dyrektora prrysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

sls
l. Ocena Sr6dokresowa jest przeprowadzana przez komisjg powolan4 przez Dyrektora w sklad

kt6rej wchodz4 3 osoby, w tym:

l) osoba posiadaj4ca stopieri doktora habilitowanego lub tytul profesora w dyscyplinie, w kt6rej

przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotami prowadz4cymi

szkolg doktorsk4, kt6ra uzyskala pozytywnq opiniQ Rady Szkoly Doktorskiej;

2) dwie osoby wskazane przez Radq lnstytutu Naukowego albo Radq Naukow4 IA PAN lub

IUNG-PIB na wniosek Dyrektora posiadaj4ce stopiei doktora habilitowanego lub tytul

profesora w dyscyplinie, w kt6rej przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnione

w Uniwersytecie albo IA PAN lub IUNG-PIB.

2. Promotor lub promotorzy i promotor pomocniczy doktoranta nie mogq byi czlonkami komisji

przeprowadzaj4cej ocenq Sr6dokresowq doktoranta nad kt6rym sprawuj4 opiekg.

3. Czlonkiem komisjinie moze zostai osoba, kt6ra w okesie ostatnich 5 lat:

l) byla promotorem 4 doktorant6w, kt6rzy zostali skreSleni z listy doktorant6w z powodu

negatywnego wyniku oceny (r6dokresowej, lub

2) sprawowala opiekg nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegajqce sig

o stopieri doktora, kt6re nie uzyskaly pozytywnych recenzji, o kt6rych mowa w art. l9l
ust. l.

s16
Rada Szkoly Doktorskiej niezwlocznie po rozpoczgciu ksaalcenia doktorant6w oke5li szczeg6lowe

zasady przeprowadzania oceny Sr6dokesowej uwzglgdniaj4c, ze ocena postqp6w realizacji

indywidualnego planu badawczego odbywa sig na podstawie:

l) informacji o stopniu zaawansowania realizacji indywidualnego planu badawczego - waga -
60Yo:

2) wykazu maksymalnie 5 najwaZniejszych osiqgnig6 - waga - 25Vo;

3) prezentacji ustnej oraz dyskusji nad osi4gnigtymi wynikami przed komisj4, o kt6rej mowa

w$ l5 -waga- l0%;

4) dokumentacji doktoranta ze szkoly doktorskiej - waga - 5Yo.

'11



Rozdzial lY Zaliczenia i egzaminy

s17
l. Przy zaliczeniu przedmiot6w oraz skladaniu egzamin6w stosowane sq nast9puj4ce oceny:

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

2. Egzaminy i zaliczenia

z zastrzezeniem ust. 3.

3. Egzaminy i zaliczenia mog4 odbywai sig poza siedzibq Uniwersytetu, IA PAN oraz IUNG-PIB

w szczeg6lno5ci ze wzglgd6w zdrowotnych doktoranta lub organizacyjnych wynikaj4cych ze

specyfi ki programu ksztalcenia.

1.

s18
Egzamin lub zaliczenie z przedmiotu przewidzianego programem ksztalcenia odbywaj4 sig

w terminach sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Terminy egzaminu lub zaliczenia ustala

egzaminator w porozumieniu z doktorantami i przedklada do akceptacji Dyrektorowi.

Harmonogram egzamin6w i zaliczeh winien byi podany do wiadomo6ci doktorantom nie p62niej

ni2 na dwa tygodnie przed pocz4tkiem sesji zaliczeniowo-egzaminacyj nej.

W egzaminach i zaliczeniach mogq uczestniczyi tfumacze jgzyka migowego, a takze asystenci

os6b z niepelnosprawnodciami. Osoby pomagaj4ce doktorantom z niepelnosprawno6ciami

powinny miei zgodg Dyrektora na uczestniczenie w egzaminach i zaliczeniach. Prowadz4cy

zajgcia ma prawo odm6wii udzialu asystenta doktoranta z niepelnosprawno5ciami w egzaminie

lub zaliczeniu w sytuacji, gdy jest ni4 osoba merl'torycznie b4dZ zawodowo zwi4zana

z przedmiotem, z kt6rego doktorant zd,aje zaliczenielegzam\n.

Doktoranci z niepelnosprawnoSciami w uzasadnionych przypadkach, na1p62nie1 na 7 dni przed

rozpoczgciem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, mog4 ubiega6 sig o:

l) dostosowanie termin6w egzamin6w lub zaliczeh do ich potrzeb, po wcze5niejszym zgloszeniu

takiego faktu u egzaminatora;

2) zmiang formy egzaminu lub zaliczenia z pisemnego na ustny lub odwrotnie;

3) mo2liwoSi otrzymania arkusza egzaminacyjnego lub zaliczeniowego w formie dostosowanej

do stopnia niepelnosprawnoSci (np. z powigkszonym tekstem w przypadku os6b slabo

widz4cych) po wcze5niejszym zgloszeniu takiej potrzeby.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzial doktoranta w przewidzianych programem

ksztalcenia zajgciach dydaktycznych, uzyskanie po4tywnych ocen z prac objqtych tymi

zajgciami oraz zlolenie egzaminu lub zaliczenia, zgodnie z programem ksztalcenia.

Po otrzymaniu na egzaminie lub zaliczeniu oceny niedostatecznej doktorantowi przysluguje

prawo przyst4pienia do jednego egzaminu lub zaliczenia poprawkowego.

Egzamin lub zaliczenie poprawkowe nie moze odbyi sig wczeSniej ni2 po 7 dniach od terminu

pierwszego egzaminu Iub zaliczenia.

3.

^

5,0 A

4,5 B

4,0 c
3,5 D

3,0 E

2,0 F

odbywaj4 sig w siedzibie Uniwersytetu, lA PAN oraz IUNG-PIB

6.
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7. Niezgloszenie sig na egzamin lub zaliczenie albo na egzamin lub zaliczenie poprawkowe

w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie przez Dyrektora oceny

niedostatecznej.

8. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor

doktorantowi, kt6ry nie przyst4pil do tego

Wniosek o przywr6cenie terminu nale2y

nieprzyst4pienia d o egzaminu/zaliczenia.

moze przywr6cii termin egzaminu/zaliczenia

egzaminul zaliczenia zgodnie z harmonogramem.

ozye w ciqgu 7 dni od ustania przyczyny

$te
l. Na wniosek doktoranta, z$aszaj4cego z.aslrze2enia co do bezstronnoSci egzaminatora lub

sposobu przeprowadzenia egzaminu lzaliczenia, Dyrektor mo2e zarz4dzit, komisyjne sprawdzenie

wiedzy i umiejgtnoSci doktoranta. Z wnioskiem o zarzqdzenie komisyjnego zaliczenia lub

egzaminu moze r6wniez wyst4pii prowadz4cy zajgcia z okeSlonego przedmiotu.

2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejgtnoSci powinien byd zlo2ony w ciqgu 3 dni od

daty zaliczenia lub egzaminu.

3. Zaliczenie komisyjne lub egzamin odbywa sig w terminie do l0 dni od zlo2enia wniosku.

4. Zaliczenie komisyjne lub egzamin odbywa sig przed komisjq, w kt6rej sklad wchodzq:

l) Dyrektor jako przewodnicz4cy,

2) egzaminator przeprowadzaj1cy poprzedni egzamin lub osoba wystawiajqca oc eng z zaliczenia,

3) drugi specjalista z zakrest objgtego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista z przedmiotu

pokewnego wskazany przez Dyrektora.

5. Dyrektor powiadamia o terminie egzaminu/zaliczenia komisyjnego samorz4d doktorant6w, kt6ry

mo2e wydelegowai w charakerze obserwatora swojego przedstawiciela. Przedstawiciel

samorz4du uczestniczy w egzaminie/zaliczeniu komisyjnym chyba, 2e doktorant zdaj4cy

egzamirVuzyskujqcy zal iczenie r,r yrazi sprzeciw.

6. Ustalona komisyjnie ocena z zaliczenia/egzaminu jest ostateczna.

l.
s20

Najp62niej 7 dni przed kofcem semestru doktoranci s4 zobowi4zani zlo2yi Dyrektorowi

sprawozdanie z postgp6w w realizacji indywidualnego planu badawczego zaopiniowane przez

Promotora. Doktoranci I roku sq zob,owiqzani zlo2yi sprawozdanie z postgp6w z przygotowania

indywidualnych plan6w badawczych.

Dyrektor dokonuje zaliczenia okesu rozliczeniowego na podstawie danych z systemu USOS oraz

sprawozdari, o kt6rym mowa w ust. l.
Z uzasadnionych wzglgd6w losowych lub naukowych Dyrektor mo2e przenie5i realizacjg

niekt6rych obowi4zk6w przewidzianych programem ksztalcenia na nastgpny rok akademicki,

wyznaczaj4c termin ich realizacj i.

Warunkiem zaliczenia okesu rozliczeniowego jest spelnienie wszystkich wymagah objgtych

programem ksztalcenia oraz uzyskanie przez doktoranta pozl'tywnej opinii wystawionej przez

promotora o postqpach w realizacji indywidualnego planu badawczego.

s2t
1. Ske6lenie doktoranta z listy doktorant6w nastgpuje w drodze wydania przez Dyrektora decyzji

administracyjnej.

3.

4.

t4



2. Od decyzji o skreSleniu przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Dyrektor skreSla doktoranta z listy doktorant6w w przypadku:

l) negatywnego wyniku oceny Sr6dokresowej;

2) nlezloZenia rozprawy doktorskiej w terminie okreSlonym w indywidualnym planie

badawczym;

3) rezygnacji z ksztalcenla.

4. kezygnacjg z ksztalcenia w szkole doktorskiej doktorant sklada na pi6mie Dyrektorowi.

5. Doktorant mo2e byi skre5lony z listy doktorant6w w przypadku:

I ) niepodjgcia ksztalcenia;

2) niezloZenia wniosku o powoianie promotora;

3) niezloZenia indywidualnego planu badawczego;

4) niezaakceptowania indywidualnego planu badawczego;

5) braku zaliczenia roku/semestru;

6) niezadowalajqcego postgpu w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;

7) braku realizacli indywidualnego planu badawczego;

8) braku realizacj i programu ksztaicenia w szczeg6lnoici poprzez:

a) nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajgciach objqtych programem ksztalcenia;

b) nieprzyst4pienie do wymaganych zaliczeh lub egzamin6w;

9) niewypelnienia obowi4zk6w przewidzianych regulaminem.

6. Dyrektor stwierdza fakt niepodjgcia ksztalcenia w szkole doktorskiej w przypadkach

niespelnienia przez osobg wpisan4 na listg doktorant6w, co najmniej jednego z ponizszych

warunk6w:

l) niezlo2enia Slubowania w terminie miesiqca od rozpoczgcia zajqi;

2) nieusprawiedliwionego nieuczgszczania na zajgcia przez okres przekraczajqcy jeden miesiqc

od rozpoczgcia zajgi.

7. Osoba prowadz4ca zajgcia jest zobowiqzana poinformowai Dyrektora o braku udzialu doktoranta

w zajgciach.

8. Osoba skre5lona z listy doktorant6w podejmuje dzialania umo2liwiajqce rozliczenie karty

obiegowej i zwraca legitymacjg doktoranta.

Rozdzial V Przedlu2enie i zawieszenie ksztalc€nia

$22
l. Dyrektor, na wniosek doktoranta, po zasiggnigciu opinii promotora, mohe przedlu2yi termin

zlolenia rozprawy doktorskiej wskazany w indywidualnym planie badawczym, w przypadku:

l) konieczno(ci prowadzenia dlugotrwalych badafi naukowych realizowanych na podstawie

indywidualnego planu badawczego. Warunkiem zlo2enia wniosku o przedluzenie termrnu

zlo2enia rozprawy doktorskiej jest posiadanie przez doktoranta publikacji, o kt6rych mowa

w $ 13 ust. 2 pkt. 2;

2) czasowej niezdolno5ci do kontynuowania ksztalcenia spowodowanej chorob4, na podstawle

zaSwiadczenia lekarskiego wskazuj4cego okes braku mo2liwoSci odbywania ksztalcenia;

3) konieczno6ci sprawowania osobistej opieki nad chorym czlonkiem rodziny, na podstawie

za6wiadczenia lekarskiego wskazuj4cego okes w jakim czlonek rodziny jest niezdolny do

samodzielnego funkcjonowania i wymaga opieki;



4) konieczno3ci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Zycia lub dziecktem

posiadaj4cyrn orzeczenie o niepelnosprawnoSci,

l4cznie nie dlulej ni2 o 2 lata.

2. Wniosek o przedlu2enie terminu zloZenia rozprawy doktorskiej zawiera:

1) dane doktoranta: imig, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu

potwierdzaj4cego toZsamo5i;

2) uzasadnienie wraz z okesleniem przewidywanego terminu zlolenia rozprawy doktorskiej

zaakceptowanym przez promotora lub promotor6w.

3. Do wniosku dol4cza sig:

I ) opinig promotora lub promotor6w w przypadku, o kt6rym mowa w ust l pkt. I ;

2) zaiwiadczenie lekarskie w przypadku, o kt6rym mowa w ust. I pkt. 2 lub 3.

4. Doktorant ubiegaj4cy sig o przedlu2enie terminu zlolenia rozprawy doktorskiej sklada wniosek

nie p62niej ni2 na 30 dni przed uplywem terminu wskazanego w indywidualnym planie

badawczym.

$23
Dyrektor, na wniosek doktoranta, zawiesza ksztalcenie doktoranta w szkole doktorskiej na okes

odpowiadajqcy czasowi trwania urlopu macierzyriskiego, urlopu na warunkach urlopu

macierzyfskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okre5lonych w ustawie z dnia 26

czerwca1974r.-Kodekspracy(tj.zdniaI3kwietnia2018r.Dz.U.z2018r.poz.917zp6in.zn)

Rozdzial Vl Prawa i obowiazki doktorrnt6w

s24
l. Osoba wpisana na listg doktorant6w rozpoczyna kszalcenie i nabywa prawa doktoranta z chwil4

zlo2enia Slubowania.

2. Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie na zasadach okre5lonych w Ustawie.

3. Dyrektor wydaje decyzjg o przyznaniu stypendium doktoranckiego okeSlajqc jego wysoko6d

zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w $ 2 ust l.
4. Rektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora IA PAN oraz Dyrektora IUNG-PIB, mo2e

podwy2szyi wysoko6i stypendium doktoranckiego ponad minimum wskazane w ustawe

i uzale2ni( jego przyznanie od osi4gnigi doktoranta, przy czym kazdy doktorant otrzymuje

stypendium doktoranckie w minimalnej wysoko6ci okre3lonej zgodnie z aktami pravrnym i

wymienionymi w $ 2 ust l;
5. Stypendium doktoranckie wyplacanejest co miesi4c nie p6Zniej ni2 do 25 dnia ka2dego miesi4ca.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostai przedluzony do konca

miesi4ca.

6. Utrata statusu doktoranta nastQpuJe:

l) w dniu zlozenia rozprawy doktorskiej w terminie przewidzianym w indywidualnym planie

badawczym lub

2) w dniu zloLenia rozprawy doktorskiej w terminie wskazanym w decyzji wydanej zgodnie

z$22 lub

3) w wyniku wydania ostatecznej decyzji Dyrektora o skeSlenia z listy doktorant6w.
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7. Prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego wygasa z pierwszym dniem miesi4ca

nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym nast4pila utrata statusu doktoranta lub po uplywie okresu

okeSlonego w art. 209 ust. 2 ustawy.

l.
s2s

Doktorantowi zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami przysluguje prawo w szczeg6lno5ci do:

l) zdobywania wiedzy i rozwijania wlasnych zainteresowari oraz korzystania w tym zakresle

z pomieszczeh dydaktycznych, urz4dzeh i 6rodk6w podmiot6w prowadz4cych szkolg

doktorsk4;

2) udzialu w pracach naukowo-badawczych, w tym projektach, konferencjach i seminariach

naukowych;

3) ubiegania sig o kedyt studencki na zasadach okreSlonych w ustawie;

4) ubiegania sig o zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu lub wy2ywienie

w stol6wce studenckiej Uniwersytetu na zasadach okre5lonych zarz4dzeniem przez Rektora;

5) ubiegania sig o zakwaterowanie malZonka lub dziecka w domu studenckim Uniwersltetu na

zasadach oke6lonych zarzqdzeniern przez Rektora;

6) ubiegania sig o stypendia fundowane przez jednostki samorz4du terytorialnego na zasadach

okeilonych w ustawie;

7) ubiegania sig o stypendia naukowe fundowane przez osobg fizyczn4 lub osobg prawn4

niebgd4c4 paristwow4 ani samorz4dow4 osoba prawnq na zasadach oke6lonych w ustawie;

8) ubiegania sig o stypendium Ministra dla wybitnych mlodych naukowc6w na zasadach

okreslonych w ustawie;

9) korzystania z ulg w oplatach za przejazdy publicznymi Srodkami komunikacji miejskiej o ile

jednostka samorzqdu terytorialnego takie ulgi wprowadzi na zasadach okeSlonych w ustawie;

70'1 zrzeszania sig w organizacjach i stowarzyszeniach doktorant6w w Uniwersytecie na zasadach

okreSlonych w ustawie;

I l) akywnego udzialu w samorz4dzie doktorant6w na zasadach okeSlonych w Ustawie;

l2) wsp6luczestnictwa w decyzjach organ6w kolegialnych Uniwersytetu, IA PAN oraz IUNG-PIR

za po5rednictwem przedstawicieli samorzqdu doktorant6w, bgdqcych czlonkami tych organ6w

na zasadach oke6lonych w ustawie i w przepisach wewngtrznie obowi4zuj4cych;

13) w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego: ubezpieczenia spolecznego,

emerytalnego, rentowego i wypadkowego zgodnie z ustaw4 z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy

wprowadzajqce ustawg - Prav)o o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U.2018po2. 1669);

14) ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustaw4 z dnia 3lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzaiqce

ustawg - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. 201 8 poz. I 669);

15) przerw wypoczynkowych w wymiarze n ieprzekr aczaj4cym 8 tygodni w roku;

16) zglaszania do wladz Uniwersytetu, IA PAN, IUNG-PIB postulat6w dotycz4cych program6w

ksztalcenia oraz spraw zwi4zanych z procesem nauczania.

Dyrektor moze na wniosek doktoranta sfinansowai lub dofinansowai czgSci koszt6w

niezbgdnych w szczeg6lnoSci do:

l) udzialu w konferencjinaukowej;

2) prowadzenia badari naukowych;

3) publikacji;

4) wyjazdu naukowo-badawczego.



3.

3.

2.

t.

3.

,1

5.

l.

l.

Doktorant z niepelnosprawnoSc iq w uzasadnionych przypadkach mo2e za zgod4 prowadz4cego

zajqcia wykonywai notatki z zajgi na wlasny uzytek w formie alternatywnej tzn. poprzez

nagywanie zaj96, robienie zdjgi lub otrzymanie material6w dotyczqcych zaig( od prowadz4cego,

mo2e r6wnie2 korzystai z innych urz4dzeh lub pomocy os6b robi4cych notatki.

s26
Doktorant moZe, za zgod4 Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora, wyje2d2at na

sta2e naukowe i dydaktyczne (odbywanie czg5ci ksztalcenia) krajowe i zagraniczne onz

prowadzid badania w kajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobyu na

slabr, b4d' prowadzenia badaf.r naukowych wlicza sig do okesu odbywania ksztalcenia w szkole

doktorskiej.

Doktorantowi wyje2dZaj4cemu na staz trwajqcy dlu|ej ni2 miesi4c Dyrektor ustala indywidualne

terminy realizacj i obowiqzk6w wynikajqcych z programu ksztalcenia.

W przypadku koniecznoSci prowadzenia badali naukowych zwiqzanych z przygotowywanq

rczpraw4 doktorsk4 poza siedzib4 podmiot6w prowadz4cych szkolq doktorsk4, Dyrektor moZe

zwolnii doktoranta na czas prowadzenia tych badah z obowiqzku uczestnictwa w zajgciach

objgtych progamem ksztalcenia, wskazujqc nowy termin odbycia wymaganych zajgi.

s27
Doktorant mo|e, za zgodq Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora, odby6 czg56

ksztalcenia w ramach kajowych Iub migdzynarodowych program6w wymiany.

Przed wyjazdem na inn4 uczelnig lub inny podmiot prowadz4cy ksztalcenie doktorant6w

uzgadnia z Dyrektorem program ksztalcenia oraz warunki zaliczenia semestru lub roku.

Na podstawie dokumentu stwierdzajqcego zaliczenie przedmiot6w wraz z uykazem ocen

Dyrektor zalicza doktorantowi okres odbytego ksztalcenia.

Warunkiem przeniesienia zajg( zaliczonych poza szkol4 doktorsk4, w tym w uczelni

zagranicznej, w miejsce zajgi oke6lonych w programie ksztalcenia jest stwierdzenie zbie2no6ci

uzyskanych efekt6w uczenia sig.

Osi4gnigte wyniki sq uwzglgdniane przy obliczaniu Sredniej ocen w danym semestrze/roku.

s28
Do obowiqzk6w doktoranta nalezy pelne wykorzystanie mo2liwo3ci ksaalcenia sig, jakie

stwarzajq mu podmioty prowadz4ce szkolg doktorskq oraz postgpowanie zgodnie z regulaminem

szkoly doktorskiej w szczeg6lnoSci:

l) sumienne i rzetelne realizowanie programu kaalcenia oraz indywidualnego planu

badawczego;

2) udzial w zajgciach przewidzianych programem ksztalcenia;

3) terminowe zdawanie egzamin6w i uzyskiwanie zalicze(, jak r6wnie2 wypelnianie innych

obowi4zk6w przewidzianych programem ksztalcenia i regulaminem;

4) skladanie semestralnych sprawozda{ z realizacji indywidualnego planu badawczego;

5) wykazywanie osi4gnigi naukowych kt6re powstaly w zwi4zku z odbywaniem ksztalcenia

w szkole doktorskiej na potrzeby ewaluacji dzialalno5ci naukowej w tym wykazywanie

afiliacji Uniwersytetu albo IA PAN albo ILNG-PIB - zgodnie z miejscem realizacji

indywidualnego planu badawczego;



6)

7)

8)

e)

l0)

postqpowanie zgodnie z treSci4 Slubowania;

przeslrzeganie przepis6w obowiqzuj4cych na Uniwersytecie, IA PAN, IUNG-PIB;

dbanie o dobre imig Uniwers)'tetu, IA PAN, IUNG-PIB;

przestrzeganie zasad wsp6l2ycia spolecznego;

zapoznanie sig z kodeksem etyki doktoranta opracowanym przez Uniwersytecki samorzqd

3.

doktorant6w;

ll) sprawdzanie uzyskanych ocen na swoim koncie w Uniwersyteckim Systemie Obslugi

Studi6w;

l2) posiadanie elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z migdzynarodowymi

standardami (ORCiD);

l3) niezwloczne pisemne poinlormowanie Dyrektora o podjgciu zatrudnienia w charakterze

nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego ze wskazaniem wymiaru

zatrudnienia;

l4) niezwloczne pisemne poinformowanie Dyrektora o rozpoczqciu ksztalcenia w innym

podmiocie prowadzqcym szkolg doktorsk?;

I 5) sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem jednolitego systemu antyplagiatowego.

Doktorant zobowiqzany jest powiadomii niezwlocznie Dyrektora o zmianie nazwiska lub adresu

do korespondencji lub adresu e-mail. W razie niezawiadomienia f)yrektora o zmianie tych

danych, pisma ipowiadomienia wysylane na ostatni podany adres uwaZa sig za dorgczone.

Doktorant, zgloszony przez podmioty prowadz4ce szkolg, do ubezpieczenia zdrowotnego,

zobowi4zany jest niezwlocznie zawiadomii Centrum Ksztalcenia i Obslugi Studi6w o zmianie

podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego, np. o nawi4zaniu stosunku pracy, wykonywaniu pracy

na podstawie umowy zlecenia lub uzyskaniu statusu czlonka rodziny osoby ubezpieczonej.

s2e
Doktorant podlega odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej za naruszenie przepis6w obowi4zuj4cych

w Uniwersltecie, IA PAN, IUNG-PlB oraz za czyn uchybiaj4cy godno6ci doktoranta.

2. Za ten sam czyn doktorant nie mo2e by6 ukarany jednoczeSnie przez reklora i komisjq

3.

oyscypllnarn4.

Karami dyscyplinarnymi s4:

I ) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z ostrzezeniem;

4) zawieszenie w okeSlonych prawach doktoranta na okes do I roku;

5 t wydalenie ze szkoly doktorskiej.

Komisja dyscyplinarna rozstrzygaj4ca sprawq doktoranta orzeka w skladzie zlo2onym

z przewodnicz1cego skladu orzekaj4cego, kt6rym jest nauczyciel akademicki albo pracownik

naukowy, oraz w r6wnej liczbie z doktorant6w i nauczycieli akademickich albo pracownik6w

naukowych.

Do odpowiedzialno6ci dyscyplinarnej dokorant6w stosuje sig odpowiednio przepisy art. 307

ust. 2, art. 308-320 oraz przepisy wydane na podstawie art. 321 Ustawy.

l.

A

5.
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3.

l.

2.

Rozdzial VII Przepisy kotlcowe

s30
Regulamin szkoly doktorskiej wchodzi w 2ycie z pocz4tkiem roku akademickiego 201912020,

przy czym Dyrektor i Rada Szkoly Doktorskiej wypelniaj4 zadania przewidziane regulaminern

w spos6b umoZliwiaj4cy rozpoczgcie ksztalcenia w dniu I paLdziernika 2019 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor lub

upowa2niony przez niego Prorektor po uzyskaniu opinii Dyrektora IA PAN oraz Dyrektora

IUNG.PIB.

Decyzje przewidziane niniejszym regulaminem wydawane w indywidualnych sprawach

dotycz4cych doktoranta, kt6rego promotorem lub promotorem pomocniczym jest Dyrektor,

przewidziane do kompetencji Dyrektora wydaje Zastgpca Dyrektora.

Sekretarz Rady Naukowei
a1- ^ , r-. /1

JUUr1,v, a2lilCbp-
& tnb. Eeah ft&dyn Szennqfi, Dr0f tul&pt8
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