Uchwala nr 808
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu srutlidw

Na

e

doktoranckich (Jniwersytelu w Bialymstoku

$l

I pkt 2 w zwiEzku z art. 196 ust. 2 ustawy
zdnia2T lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.tJ. Nr 164 poz.
1365 z p6in. zm.) Senat uniwersytetu w Biatymstoku uchwala Regulamin
studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cy zal4Jznik do
podstawi

arI. 62 ust.

niniejszej Uchwaty.

Uchwala wchodzi w irycie zdniem

I

$2
paLdziemika}}}g r.

Senatu Uniwersytet

Prof. dr hob.

ilorowicz

/,alqctnik
do ("rchrlaly nr.808
Sclittu I Jlliwcl.s!.tctu w Biab,rnsloku
z dllia 29 k\ri€tIia 2009 r.

Regulamin studi6w doktoranckich
Uniwersytetu w Bialymstoku
Rozdzial I
Przepisy o96lne

l. Uniwersytet

w

$l
Bialymstoku prowadzi studia doktoranckie

w formie stacionamei
i niestacjonamej.
Studia. doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek
rady jednostki organizacylnej
prowadzqcej studia doktoranckie.
3.
wsirysrkich doktorant6w sprawuje nadz6r nad &ialalnoSciq
l-",I1:: ^:":1,
ry1,"zonym
oyoaKryczn4
Uczelrll.
4. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie.

i

l.

studi6l
przeplsy

Uczestnicy prowadzonych na uczelni

2-

ich tworz4 Samorzqd Doktorant6w,
o szkolnictwie \tyzszym, Statut

i,Hfiil1 "',"o,.,"n,u,Lllj"jl;i::;u,,,-t6wuczerni

l.

Stacjoname studia doktoranckie s4 studiami

3.

wysokosi. oplat za niestrcjoname studia doktoranckie oraz wysokosi
oplat za powtarz,,,re zaJQcn
na.studiach stacjonamych i niestacjonamych ustara corocznie
Rektor w aroi'r" ,urraa."niu do
dnia 31 maja kazdego roku.
Szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat ustala dziekan.

2'

O.$rL,"rrn,.

l.

Nadz6r merytoryczny nad studiami doktorllckimi sprawuje rada jednostki
organizacyjnej
prowadz4cej studia doktoranckie.
2' Do kompetencji rady jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie
nalezy
w szczeg6lnoSci:
l) uchwalanie, po zasiggniEciu opinii wraiciwego organu samorz4du doktorant6w, programu
nauczania i planu studi6w,
2) okeslanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studi6w doktoranckich
oraz
prowadzenia badan naukowych przez doktorant6w,
,)
skradania przez doktorant6w sprawozda6
reatizacji
:f::1":::",:*i9
programu
studi6w il_1.-.*]lo*
prowadzenia badai naukowych.
4) okreSlanie sposobu organizacji zajgi prowadzonych na
studiach doktoranckich,
do. <tokonanej przez kierownika stuji6w oceny
111.r.r.1"ti,.gok,o:u:rt6w

z

:::f:f:]:

qodjrtvch przez kierownika siudi6w w sprawie zaticzenialolelnycn
l*:l:Xl,*:11yi
lat studi6w doktoranckich.

Rozdzial ll
Organizacja studi6rv

l. Rok

akademick

I

rozpoczyna siE

I

$s
pa:2dziernika

i

tnaa do 30 rvrzeSnia nastEpnego roku

termin
dia doktoranckie moze wryznaczy6 inny
cjonamYch'
w porozumieniu z organami samorzqdu
l5 czerwca roku poprzedzaj4cego roK

2.
3.

akademicki.

z wydzialowym organem samorz4du
Kierownik studiow doktoranckich, w norozumieniu
roku akademir kiego oraz harmonogramy
doktoranckiego. ustala szczegolow4 oryanizacjq

A

6 powinien

5.

niz
byi podany do wiadomo3ci doktorant6w nie p62niej

roku akademickiego

s6

l.

mow nauczania uchwalonych przez tadp
doktoranckie po zasiggniEciu opinii

kich mog4 bY6 Prowadzone
na odleglodd po

w szkolnictwa

t^kze
spelnieniu warunk6w

"ryzszego'

okreSlonYch
iego' W uza

3.

mole zalicz

4.

r.

Ler'r
wskazanYm termlnle'
w innym
rnnym wsK'zarrl'r
':zyt w zaigciach
za ziodqkierownika studi6w doktorant moz-e ]]:zes_Irl.wlZstt^lllt:"n
_._^_.,^L r-,-^h
;.r"*iatiunvtt' prosramem studi6w-na

;;.;:d;;i;;
j:"Hil'",i'ffi
?t'

::ffiH6;:"',lJT1fii;iffi
l.
2.

zdawad egzaminy

-;;9i;
k-9'1o,
; ffiffi J[i.:r'..j.,,oi,"studi6w
1 .zaticzeniem,
::k: ".f:j:f

ffi""'il:;"#;",""r'"'ii'p'"e'"mu'
.pr"*"tJ-

i

.

.i t'-":il^1:ll^:"i*
egzaminacvj nvch,
protokot6w, kart ::::"#L'llXi1
p"o,tawie

""A"ttorant6w oraz opinii opiekun6w naukowych'

$7
4lata.'
niL
dluzej
4nie
o okres
t"ttfitn pltaf"ta okr"s odbywania studi6w doktoranckich
odrqbnlch
macierzviskiego okredlonego

't;;l;;ti";"

w

przepisach
,
,L-.--.^..:^ ..+,,,r:;.,, zwatniaicc iedno
3.KierownikStudi6wmozeprzcd|uZycokres.odbywaniastudi6w'zwalniajqcjednoczeSnte
w przypadku uzasadnionym:
doktoranta z obowi4zku uczestnictwa w zajqciach
chorob4
sPowodowanq
di6w
czlonkiem rodzinY'

ieckiem

do

4

roku Zycia lub

trwania. nic dluzej jednak ni2 rok'

dzieckiem

W. przypadku przerwy w studiach ,po*oao$*8un".; przyczynami,
o kt6rych mowa w $ 7,
doktorant moze by6 zobowiEzany do zariczenii
irzedmiot6w i*i"r, niz okresrone
w.realizowanym dotychczas programie studi6w. wykaz tych przedmiot6w
rurudy i ,.rn,',ny
ich zaliczania okredla kierownik studi6w doktor

l.

2'

--

ur.[i"n.

$e

Przy zaliczeniu przedmiorow oraz skladaniu egzamin6w stosowane sq

nastppujqce
oceny:
bardzo dobry
A
dobry plus
B
dobry
c
dostateczny plus
D
dostateczny
E
niedostateczny
F
Rada jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie
moze r...,rowadzii r6wnie2
system punktowy' opracowany w oparciu o Europejski System
Transferu Akumulacji
Punkt6w (ECTS).

-

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

i

l'
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Kierownik studi6w doktoranckich moze skreslii doktoranta

doktoranckich w przypadku:

z listy

uczestnik6w studi6w

z progrzrmu nauczania i planu studi6w,

ozenia sprawozdania z ich przebiegu,
h na Uniu,ersytecie w Bialymstoku,
iem odplatnych zaj gi dydaktycznych.
skreSleniu doktoranta
listy doktorant6w

z

2.

w przypadku:
pisemnej rezygnacji ze studi6w,
2) ukarania kar4 dyscyplinamq wydalenia z uczelni.
J.
w ust. i 2, slu2y odwolanie do Rektora. Odwolanie sklada sig
a studi6w doktoranckich w termin.ie l4 dni od dnia dorgczenra
ostateczna.

l)

I

Rozdzial III
lJczestnicy studi6w doktoranckich
$,,'li

Do studiowania na studiach aottorun"u"r,
ze byt, dopuszczona osoba, kt6ra posiada ty,tur
magistra lub r6wnorzgdny oraz spelnia warunki rekrutacji ustalone przez
Senat.
osoba przyigta na studia nabywa prawa doktoranta z chwir4 immatrykuracji
zrozema
Slubowania, kt6rego treSi okreSla statut uczelni.
3. Doktorant otrzymuje indeks..
legitymacjg doktoranta. Indeks jest dokumentem
przebieg slu i6w doktoranckich i jcst wlasnoSciq doktoianta. Legitymacja
L"-:i':f.ilI4:fn'
jest
dokumentem potwierdzajqcym status doktorantal podlcga zwrotowi
z chwila ukoficzenia
studi6w lub skreSlenia ze studi6w.
4. Absolwent studi6w doktoranckich otrzvmuie
Warunkiem uzyskania Swiadectwa jest zrializow
zakresu ksztalcenia, zlo2enie egzamin6w oraz udo
5. Prawa doktoranta wygasajq z dniem ukoficzenia
studi6w doktoranckich.
1.

i

i

{12
L

program6w komputerowych' laboratori6w'
ni"rbqdnyt do realizacji programu studi6w

o nad prowadzonymi badaniami naukowl'mi
konferenciach' kursach' szkoleniach itp '
mu studi6w i prorvatlzcnia badari naukowych'
dolnu studenckim lub hotelu asystencKlm
ych w wymiarze nie przekraczajqcym. oSmiu
irykorzystane rv okresie rvolnym od zajEi

w

t
2.

polecznego

3.

i

powszechnego ubezpieczenta

ch PrzePisach'
utu, kutLd,y, zakladu za zgodq kierownik6w
tych jednostek.

t

il:1,'":H:;;i

po ukonczeniu studi6w i uzvskaniu stopnia <loktora':I':-:
zaticza siE do o resu pracy, od kt6rego zale2q

;"'il'.'#il;;,t$t;;il;.;y

*tlff^"::".";

tii"

do okresu, o kt6rym mowa w ust 4' zalicza siQ
w doktoranckich, jeZeli zostaly one przerwane
e nauczyciela akademickiego lub pracownika

I

.

3.

$
otr
moze
Doktorant studi6w stacjonamych

13

podejmowa6 pracE zarobkow4
Doktorant otrzymuj4cy stypendium doktoranckie mo2e
wyl4cznie w niepelnym \lymlarze czasu pracy'

$14
l.DoktorantmozeubiegacsiEoprzewi<lzia"neprzepisamiSwiadczeniazeSrodk6wfunduszu
Swiadczeri okreSla Rektor w porozttmieniu

2.

$ ls
(rodk6w
otrzymywai wynagrodzenie ze
f)oktorant uczestnicz4cy w pracach badawczych moze
pozostajqcych w dyspozycji kierownika tych prac
$16

l.'

Doktorant zobowiqganY jest do:

tr.Sciq slubowania i regulaminem studi6w doktoranckich,
przestrzegania przepistiw obowiqzuiqcycl

il il;;nio

2)

)g"ini"l

-badawczcj na scminariach'
.t

))

studi6w o zmianie nazwiska, stanu cywilnego,
anle pomocy materialnej oraz zawiadamiania
iach dydaktycznych, a w przypadku choroby
a lekarskiego,
iestacjonarne i odplatne zajEcia.

uczelnr
Si dys

no5ci
noSci

ustawy

Rozdzial IV
Kierownik studi6w doktoranckich
7

na wydziale kieruje kierownik studi6w.

posiadaj4cych tytul naukowy lu
-3. pracy,
Przed uplywem okresu powolania

4.

kie
lub zloZyt. rezygnacjE z pelnionej funkcji.
Do obowi4zk6w kierownika studi6w doktoranckich nalezy w
szcze96lno3ci:
I ) organizowani e realizacji programu studiow
doktoranckich.

studidrv doktoranckich oraz przeprowadzania
zgodnie z zasadami ustalonymi przez ralue
la,

ch z organizowaniem rekrutacji na studia.

5) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej prowadz4cej
studia doktoranckre, po
zakoriczeniu kazdego semcstru (roku), sirawozdanii -z
dziararnosci studi6w
doktoranckich,

kolejnych lat studi6w,
z listy uczestnik6w studi6w doktoranckich,
wniosk6w doktorant6w o przyznanie

od ich otrzymania.
9) wyra2anie zgody na przedluzanie okresu odbywania studi6w
doktoranckich.
Rozdzial V
Opiekun naukowy
$

18

l. OpiekE meryroryczn4 nad dokroranrent sprawuje opiekun naukowy.

2.

Opiekun naukowy nra prawo tlo:
I) anga2owania doktoranta do realizacji prao badawczych,
2) wystEpowania do kierownika stucli6w tloktoranckic'h z wnioskiem o skreilenie
doktoranta
z listy student6w,
u2enie okresu studi6w.
lkowego nale2q w szczc96lnodci:
totJycznej nad prowadzony mi przez doktoranta

ycznyml,

3)

;.[:1;'j'ji..,i:'l;'ii:"

dotvcz4cvch prowadzonvch

przez doktoranta badari na'kowyct' ,
odbywanie konsultacji z doktorantem porurt,,l4.yIn podjcgo
opiek4.

Rozdzial VI
Przepisy PrzejSciowe i koricowe

$le

akademickim poprzedzajqcym wejScie w
Zaliczenieroku studi6w realizowanego w rok"u
obowi4zuj 4cych'
;i"i;J *"g" regulaminu nastQpuj e na zLadach dotychczas

$20

2009 roku'
Reeulamin wchodzi w zycie z dniem I pa2dziernika

Zycie

