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Uchwala nr 391

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 26 kwietnia 2006 r. r.

w sprawie Regulaminu studifw doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art.62 r.rst. I pkt.2 wzlviq.zku zart. 196 tlst.2 ustalvy
zdnia2T lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365
z poim. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialyrnstoku uchwala Regulamin studiorv

doktoranckich Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowiqcy Zal4cznlk do nrniejszej

Uchwaly.

Senatu

ProJ, dr hab.



Zal4cznik do Uchrvah
Nr l9l Senatu
Uni$ er*tetu rv B iaryLlnstoku
z dnia 26 k\yielnia 2006 roku

REGULAMIN
STUDIOW DOKTORANCKICH

Uniwersytefu w Biatymstoku

PRZEPISY OGOLNE

6l
Na Uniwersytecie w Bialymstoku prowadzone s4 studia doktoranckie zwane dalej "studiami",
ktore trwaj4 4 lata Studia prowadzone sq w fbrmie studiow stacionarnvch oraz
niestacjonarnych. Studia niestacjonarne s4 odf atne.

62
L Studiami kieruje Kierownik studi6w doktoranckich.
2 Nadz6r merytoryczny nad prowadzeniem studiow sprawuje Dziekan i Rada Wydziafu.

$3I Rektor, na wniosek Dziekana" powofuje Kierownika studi6w spo6rod pracownikow
Wydziafu zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy, posiadai4cych tytul naukowy lub
stopieri naukowy doktora habilitowanego.

2. Pned uplywem okresu powolania Kierownik studi6w moze zlozyi Rektorowi rezygnaclg
z pelnionej funkcji lub 6yc przez Rektora odwolany.

{i4
Do kompetencji Rektora (na wniosek Dziekana) nale2y.
I ) powolyrranie i odwolywanie Kierownika studi6w,
2) okre6lanie liczby miejsc na I roku studi6w,
3) podejmowanie decyzji w sprawie pr4znania oraz cofnigcia stypendium,
4) rozpatrywanie odwolari od decyzji Kierownika studi6w o skre(leniu z listy uczestnik6w

studi6w oraz o odmowie wyrazenia zgody na podjgcie pracy zarobkowej,
5) rozstrzyganie w sprawach dotyczqcych zwrotu kwoty pobranego stypendium,
6) zatwierdzarue wysokosci oplat obowi4Tuj4cych uczestnikow niestacjonamych studiow

$s
Do kompetencji Dziekana nalezy opiniowanie i wystgpowanie do Rektora w sprau/acn
dotycz4cych.
I ) limitu miejsc,
2) przedlu2enia okresu odbywania studiow i pobierania stypendium,
3) prryznania lub cofnipcia stypendium uczestnikowi studiow,
4) odblvania studiow wedfug indyrvidualnego planu studi6w,
5) podejmowania decyzji o przyjgciu na II lub wyzszy rok studiow



$6
Do kompetencji Rady Wydziatu nalezy:

I ) opiniowanie kandydata na Kierownika studiow oraz opiniowanie sprawy jego odwolania,
2) uchwalanie programu studi6w,
3) uchwalanie projektu szczegolowych warunkow i trybu rekrutacji na studia,
4) wyra2.anie opinii w sprawie wysokoSci olat obowi4zuj4cych uczestnik6w studiow

niestacjonamych

Q7
I Wydziaty mog4 utworzyc Komisjg d/s Studiow Doktoranckich, zwan4 dalej " Komrsjq",

w skladzie:
l) Dziekan - przewodnicz4cy,
2) Prodziekan d/s nauki,
3) Kierownik studi6w,
4) inne osoby wskazane przez Radg Wydziafu.
2. Do kompetencji Komisli naleZy w szczeg6lno6ci:
'l) przeprowadzanie rekrutacji kandydat6w na I rok studiow,
2) opracowl"rvanie wstgpnego projektu programu studiow,
3) ocena realizaqi programu studiow,
4) opiniowanie innych spraw przedlo2onych w szczegolnoici przez Rektora, Dziekana

i Kierownika studi6w.

$8
Do kompetencji Kierownika studi6w nale2q sprawy zwipane z organizowaniem studiow
oraz ich przebiegiem, a w szczeg6lnoSci:
l) podejmowanie decyzji o skreSleniu z listy uczestnika studiow,
2) wyraaanie zgody nd podjgcie pracy zarobkowej w niepelnym Wmiarze czasu pracy przez

uczestnika studiow stacjonarnych, kt6ry otrzymuje stypendium,
3) wystQpowanie do Rady Wydzialu z projektem zmiany programu studi6w lub regulamtnu

tych studi6w,
4) podawanie do publicznej wiadomo6ci warunk6w rekrutacji na studia nie polniej niz

do dnia 3l maja roku poprzedzaj4cego rok akademicki, kt6rego uchwala dotyczy,
5) wystEpowanie do Rektora za podrednictwem Dziekana o przyznanie stypendium

uczestnikowi dziennych studi6w, kt6ry ukofrczyl je przed uplpvem czterech lat oraz
uzyskal wyr6zniajqc4 ocenQ rozprawy doktorskiej,

6) opiniowanie spraw dotycz4cych zwrotu pobranego stypendium,
7) wystgpowanie do Dziekana z wnioskiem o przedfuZenie okresu odbywania studiow

doktoranckich.

$e
Uczestnicy prowadzonych w uczelni studiow doktoranckich tworz4 Samorz4d Doktorantow,
ktory funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy, statutu uczelni i regulaminu SamorzEdu

Doktorantow

REKRUTACJA NA STUDIA

$ r0
Na studia moZe byc przyjgta osoba, ktora
l) uzyskala tytul zawodowy magistra lub inny rownorzgdny,
2) posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, potiwiadczone przez opiekuna pracy



magisterskiej lub innego nauczyciela akademickiego posiadaj4cego tyul prolesora
lub stopieir naukowy doktora habilitowanego,

3) pozytywnie zaliczyla post9powanie rekrutacyJne

6ll
Rekrutacjg kandydatow na I rok studiow przeprowadza sig wedfug trybu i zasad uchwalonych
przez Senat, decyzjg o przyjpciu na studia podejmule Komis.ja.

$12
I Na II rok i wyisze lata studiow moina przyj4e osobg, kt6ra:
I ) dotychczas byla zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego,
2) dotychczas studiowala na odpowiednim roku studi6w doktoranckich innej szkoly wyzszq,
3) przerwala studia doktoranckie na danym roku,
2. Decylg o przyjgciu na II rok lub wyZsze lata studi6w podejmuje Dziekan

6 l3
Rekrutacjg na studia izasady ich odbyrvania przez osoby niebgd4ce ob)'u/atelami polskimi
reguluj4 odrgbne przepisy

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

$14
Uczestnicy stacjonamych studiow mog4 ubiegac sig o stypendium doktoranckie na czas
trwania studi6w w wysokoSci ustalonej przez Rektora, na zasadach okedlonych
w rozporz4dzeniu ministra wladciwego do spraw szkolnictw a wyzszego.

$ 1s
L Skre6lenie z listy uczestnik6w studi6w powoduje utratQ stypendium, kt6rego wylatg

wstrzymuje sig z pierwszym dniem miesi4ca nastgpuj4cego po uprawomocnieniu sig decyzji
o skreSleniu.

2 Osoba skre6lona z listy uczestnikow studi6w zobowi4zana jest do zwrotu calej kwoty
pobranego stypendium. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek
zainteresowanego moze tQ kwotg obnizyi.

3. Osoby, kt6re zrezygnowaly ze studi6w z powodu dfugotrwalej choroby, inwalidawa
lub innych niezawinionych przyczyn mog4 decyzjq Rektora zostai zwolnione z obowi4zku
zwrotu kwoty pobranego stypendium.

4 Obowi4zek zwrotu kwoty pobranego stypendium nie dotyczy tych uczestnik6w studiow,
kt6rzy w czasie ich odbywania przeszli na etat asystenta Uniwersytetu w Bialymstoku.

s16
Uczestnikowi studiow doktoranckich, pobierajqcemu stypendium, kt6ry ukoirczyi studia
w terminie krotszym ni2 4 lata oraz u4skal wyro2niaj4c4 ocenQ pracy doktorskiej, stypendium
za okres pozostaly do terminu ukonczenia studi6w mo2e zostac wyplacone w wysokoSci
wynikaj4cej z iloczynu kwoty pobieranego miesigcznego stypendium oraz liczby miesiEcy,
o ktore zostal skr6cony okres studi6w doktoranckich, nie wigkszej jednak niz 6 miesigcy.



ORGANIZACJA STUDIOW

$ 17

L Czteroletni okres studi6w mo2e ulec skr6ceniu, o ile ich uczestnik wcze!;nie1 zalicry
wszystkie przedmioty objgte programem studiow.

2 Wszystkie zajgcia przewidziane rocznym programem studi6w wymagal4 zaliczenia
w indeksie uczestnika studi6w.

I 18

I Rok akademicki rozpoczyna sig I paldziernika i trwa do l0 wrze3nia nastgpnego roku
kalendarzowego

2. Rada Wydziafu moze .uqyznac4c inny termin rozpoczgcia roku akademickiego na studiach
niestacjonarnych.

{ile
L Studia odbywajq sig wedfug programu uchwalonego przez Radg Wydziatu.
2. W uzasadnionych przypadkach studia mogq sip odblvai wedlug indyrvidualnego toku

studiow, zaproponowanego przez opiekuna naukowego (promotora).

$20
I SkreSlenie z listy uczestnikow studiow nastgpuje w przypadku:
l) niezaliczenia egzamin6w w przewidzianych terminach,
2) niewypelniania innych obowi4zk6w przewidzianych w stosownych przepisach,
3) rezygnacji ze studiow,
4) nieuiszczenia oplaty za studia niestacjonarne.
2. Decylp o skre6leniu z listy uczestnikow studiow podejmuje Kierownik studiow. Od tej

decyzji przystuguje odwolanie do Rektora, ktore wnosi sig za posrednictwem Dziekana,
w terminie l4 dni od dnia jej otrzymania.

PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKA STUDIOW

$ 2l
l. Uczestnik studi6w doktoranckich ma prawo do:
l) ubezpieczenia spc*ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach

okreSlonych w odrgbnych przepisach,
ubiegania siQ o odplatne zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim,
ubiegania sig o legitymacjE uprawniaj4cq do ulgowych przejazdow Polskimi Kolejami
Panstwowymi na zasadach przysfuguj4cych pracownikom UwB,

4) ubiegania sig o zwrot kosztow podr62y zwiEzanel z realizailE tematu rozprawy
doktorskiej,

5) korzystania z laboratoriow, biblioteki, aparatury naukowej i innych pomocy naukowych na
zasadach ustalonych dla nauczycieli akademickich wydziafu,

6) podejmowania pozaetatowych aplikacji prawniczych po zaliczeniu I roku studrow,
z zas$zeienienl.,2e uczestnik stacjonarnych studiow doktoranckich musi uzyskac zgodg
Kierownika studiow doktoranckich,

7) odmiotygodniowej przerwy wypoczynkowej w ci4gu roku, w terminie uzgodnionym
z opiekunem naukowym (promotorem) i zatwierdzonym przez Kierownika studiow,
w okresie wolnym od zajgc dydaktycznych,

8) przerwy w odbyvaniu studi6w z tytufu macierzyristwa na zasadach ustalonych dla urlopu

2)
3)



macierzynskiego,
9) ubiegania sip o przedfuzenie studi6w o okres przerwy w ich odbFvaniu z tytufu u'opu

macierzynskiego,
l0) skladania odwolah od decyzji w terminie l4 dni od dnia ich otrzymania,
I l) zaliczenia okresu studiow (nie wigcej niz 4 lata) do okresu pracy, od kt6rego zalezq

uprawnienia pracownicze po uzyskaniu stopnia doktora,
l2) ubiegania sig w innych wyj4tkowych wypadkach o przedfuzenie okresu studiow,
l3)ubiegania sig o przewidziane przepisami swiadczenia ze srodkow funduszu pomocy

materialnej.
2. Uczestnik stacjonarnych studi6w doktoranckich, poza uprawnieniami wymienionymi

w ust 1, ma prawo ubiegania sig o stypendium doktoranckie, a w przypadku przyznania
tego stypendium ma prawo podejmowania, za zgodq Kierownika studi6w, pracy
zarobkowej w niepelnym wymiarze czasu pracy.

522
Do podstawowych obowi4zk6w uczestnika studiow naleZy w szczeg6lno6ci:
l) dbanie o dobre imig Uniwersytetu w Bialymstoku,
2) poszanowanie mienia Uniwersltetu w Bialymstoku,
3) odby"ivanie studiow doktoranckich zgodnie z ich planem,
4) terminowe zaliczanie zalqc i egzamini:w przewidzianych programem studiow,
5) przedstawianie wynikow pracy naukowo-badawczel na seminariach,
6) skladanie Kierownikowi studiow rocznych sprawozdan z przebiegu studi6w

doktoranckich, uzgodnionych z opiekunem naukowym (promotorem),
7) prowadzenie (lub uczestniczenie) zaigi dydaktycznych ze studentami w wymrarze

do 90 godzin rocznie,
8) usprawiedliwienie nieobecno6ci, spowodowanej chorobq zaswiadczeniem lekarskim,
9) niezwloczne zawiadamianie Kierownika studiow o wszelkich nieprzewidzianych zmianach i

nieprawidlowosciach w przebiegu studiow (np. rezygnacja ze studi6w, ich przerwanre,
przej6cia na etat nauczyciela akademickiego itp.),

l0)terminowe uiszczanie oplaty za studia.

PRAWA r OBOWTAZKI OPTEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA)

$23
Opiekun naukowy (promotor) ma prawo do.
l) angaZowania uczestnika studi6w, za jego zgod4 do realizacji ,.prac umownych", o ile

tematyka tych prac zbieZna jest z tematem rozp.ary doktorskiej uczestnika studiow,
2). wystgpowania do Kierownika studiow z wnioskiem o skrejlenie uczestnika studiow z listv

student6w,
3) opiniowania wniosku uczestnika studiow o przedfuzenie studi6w,
4) przedlozenia projektu indywidualnego programu studi6w dla uczestnika studiow

pozostaj4cego pod jego opiek4.

$24
Do podstawowych obowi4zk6w opiekuna naukowego (promotora)
w szczeg6lnoSci:
l) zatwierdzenie tematu i zakresu rozprawy doktorskiej oraz

opracowywanlu,

uczestnika studiow naleZy

ocena postgpow w jej



2) odbywanie konsultacji z uczestnikiem studi6w pozostaj4cym pod jego opiekq3) udzielanie pomocy w rearizacji zapranowanych uaiair i 
-* 

iriygoto*""niu rozprawy
doktorskiej,

4) uczestniczenie w posiedze niach Komisii podwigconych ocenie uczestnika studiow
doktoranckich,

5) przedstawianie, na wniosek Kierownika studi6w, opinii dotyczqcych osi4gnigi doktoranta.

PRZEPISY KOI{COWE

Absolwent studi6w doktoranckich otrzymuj.$u'*1"0".,*o ukonczenia studiow doktoranckich,
zgodnie z wzorem okreSlonym odrpbnymi przepisami.

$26
Regulamin wchodzi w Lrycie z dniem 1 pailziemika 2006 roku.


