
Uchwala nr 1226
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu studi6w doktoranckich
Uniwersvletu w B ialvmsloku

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dniaZ7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
v"ryZszym(Dz.U. Nr 164 poz. 1365 zp62n. zm.) uchwala siq, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwers)4etu w Biatymstoku uchwala Regulamin studi6w doktoranckich
Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2
l.Traci moc Uchwala nr 808 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia

29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu studi6w doktoranckich
Un iwersytetu w B ialym s t o ku.

2. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I paldziemrka 2012 r.

Senatu

Prof,

Bialymstoku



Zalqcznik
do Uchwaly nr 1226

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Requlamin studi6w doktoranckich
Uniwersytetu w Bialymstoku

Rozdzial I
Przepisy o96lne

$r
l. Uniwersytet w Bialymstoku (UwB) prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonamej

i niestacjonamej.
2. Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) stwarzajq warunki do prowadzenia

samodzielnych badan naukowych, wsp6lpracy naukowej w zespolach badawczych,
przygotowania przez doktoranta publikacji naukowych, realizacj i programu studi6w,
przygotowania do egzamin6w doktorskich, przygotowania rozprawy doktorskie.i oraz

uczestniczenia w 2yciu Srodowiska naukowego w kraju i za granicq.

3. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacy.lnej

prowadz4cej studia doktoranckie.
4. Studia doktoranckie mogq byd prowadzone przez kilka jednostek organizacyjnych

lJniwersytetu oraz .iednostki naukowe spoza Uczelni (studia Srodowiskowe). Szczegtilowe
zasady prowadzenia Srodowiskowych studi6w doktoranckich okreSla umowa zawarta
migdzy tymi jednostkami.

5. Rektor jest przeloZonym wszystkich doktorant6w.
6. Senat uczelni ustala warunki i trvb rekrutacii na studia doktoranckie.

02
1. Uczestnicy prowadzonych na uczelni studi6w doktoranckich tworz4 Samorzqd

Doktorant6w, kt6ry dziala w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,
Statut Uniwersytetu w Bialymstoku oraz Regulamin samorzqdu doktorant6w.

2. Organy samorz4du doktorant6w sq wyl4cznym reprezentantem og6lu doktorant6w
Uczelni.

Q3
l. Stac.jonarne studia doktoranckie s4 studiami bezplatnymi.
2. WysokoS6 oplat zwi4zanych z ksztalceniem na niestacionarnych studiach doktoranckich

oraz wysokorl6 oplat za powtarzane zajEcia na studiach stacjonamych i niestacjonarnych
z powodu niezadawalaj 4cych wynik6w w nauce ustala corocznie Reklor w drodzc
zarzqdzenia do dnia 3l maja kaZdego roku.

3. Szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat ustala dziekan.

$4
1 . Nadz6r merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej

prowadzqcej studia doktoranckie.
2. Do kompetencji rady jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie nalezy

w szczeg6lnoSci:
l) uchwalanie, po zasiggnigciu opinii wla3ciwego organu samorz4du doktorant6w.

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, programu i planu studi6w
doktoranckich.



l.

2.

2) zatwierdzanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studi6w
doktoranckich oraz prowadzenia badari naukowych przez doktorant6w,

3) okreSlanie zasad i termin6w skladania przez doktorant6w sprawozdari z przebiegu

realizao.ji programu studi6w i prowadzenia badari naukowych,
4) zatwierdzanie sposobu organizacj i zajqi prowadzonych na studiach doktoranckich.

Rozdzial ll
organizacja i tok studi6w doktoranckich

$s
Rok akademicki rozpoczyna siE I pazdziemika i trwa do 30 wrzeSnia nastppnego roku
kalendarzowego.
Rada jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie moZe wyznaczyi inny
termin rozpoczEcia roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.
Organizacjg roku akademickiego okre3la Rektor, w porozumicniu z organami samorz4du

studenckiego i doktoranckiego, najp62niej do l5 czerwca roku poprzedzajqcego rok
akademicki.
Organizacja niestacjonarnych studi6w doktoranckich zapewnia mo2liwoS6 odbywania
studi6w doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Kierownik studi6w doktoranckich, w porozumieniu z wydzialowym organem samorz4du

doktoranokiego, ustala szczeg6lowq organizacjg roku akademickiego oraz harmonogramy
sesji egzaminacyjnych.
Szczeg6lowy rozklad zajg( powinien byi podany do wiadomoSci doktorant6w nie p62niej
ni2 7 dni przed rozpoczqciem roku akademickiego.

$6
Studia realizowane s4 wedlug planu i programu studi6w doktoranckich uchwalonych
przez radp jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie po zasiggnigciu
opinii wla3ciwego organu samorzqdu doktorant6w.
Informacja o obowi4zujqcym planie i programie studi6w doktoranckich jest podawana do

wiadomoSci doktorant6w na stronach intemetowych wydzialu nie p62nie.i ni?. trzy
m iesi4ce przed r ozpoczpciem roku akademickiego.
Zmiany w planach i programach studi6w doktoranckich wprowadza sig nie p62niej ni2 na

trzy miesiqce przed rozpoc4ciem roku akademickiego, w trybie okre6lonym w ust. I .

Zajqcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mog4 by6 prowadzone takZe

z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglo5i, po spelnieniu warunk6w
okreSlonych przez ministra wla3ciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.

Zajgcia dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawdziany wiedzy i umiejptnoSci
mog4 by6 prowadzone w jgzyku obcym na zasadach okreSlonych przez radg jednostki
prowadz4cej studia doktoranckie.

{7
Na studiach doktoranckich funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacjr
Punktclw (EC'IS), zgodnie z kt6rym osi4gniqcia doktoranta wyrazane sQ za pomoc4
punkt6w zaliczeniowych (punkt6w ECTS).
WarloSd punktow4 ECTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w dokloranckich
okreSlai4 plany i programy studi6w doktoranckich.
Kierownik studi6w doktoranckich, biorqc pod uwagg efekty osi4gnigte w zakresie wiedzy,
umieiEtnoSci czy kompetencji spolecznych, moZe uznai zajgcia zaliczone przez

doktoranta w.jednostce organizacyjnej uczelni macierzystei lub w innei uczelni, w tym
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zagraniczneJ za r6wnowazne z zaJQciami przewidzianymi programem studlow
doktoranckich realizowanym w.jednostce.

4. Kierownik studi6w doktoranckich, bior4c pod uwagg efekty osi4gniEte w zakresie wiedzy,
umieiQtnoSci czy kompetencji spolecznych, mo|e luznat kompetencje uzyskane przez.

doktoranta w wyniku ksztalcenia poza systemem szkolnictwa wyzszego lub w wyniku
samoksztalcenia zwiqz,anego np. z pracq zawodow4 za r6wnowa2ne z kompetencjami
uzyskiwanymi w wyniku realizacji okreSlonych zajgl przewidzianych programem studi6w
doktoranckich realizowanym w jednostce. Kierownik studi6w doktoranckich moze podj46

decyzjg o potrzebie potwierdzenia uzyskanych kompetencji poprzez zlo2enie egzamrnu.

Zakrcs i forme eszaminu ustala kierownik studi6w doktoranckich.

68
Studia doktoranckie trwaj 4 nie kr6cej niz 2 lata i nie dluhej niL 4 lata.
Kierownik studi6w doktoranckich przedluZa, na wniosek doktoranta, okres odbywania
studi6w doktoranckich o okres odpowiadajqcy czasowi trwania urlopu macierzyiskiego,
dodatkowego urlopu macierzyriskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz urlopu ojcowskiego,
okreSlonych w odrEbnych przepisach.

3. Kierownik studi6w doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, moZe przedluZyi okres

odbywania studi6w doktoranckich, zwalniajqc jednoczeSnie doktoranta z obowi4zku
uczestnictwa w zajgciach, w szczeg6lnoSci w przypadku:
l) czasowej niezdolnoSci do odbywania tych studi6w spowodowanej chorob4
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym czlonkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Zycia lub dzieckiem

o orzeczonej niepelnosprawnoSci.
L4czny okres przedluZenia studi6w z przyczyn, o kt6rych mowa w pkt l-3, nie moZe byi
dlu2szy niZ I rok.

4. Kierownik studi6w doktoranckich, po zasiQgniQciu opinii opiekuna naukowego lub
promotora. moZe przedluZyi okres odbywania studi6w doktoranckich, zwalniaj4c

iednoczeSnie doktoranta z obowi4zku uczestniczenia w zajgciach, w przypadkach

uzasadnionych koniecznoSciq prowadzenia dlugotrwalych badaf naukowych, na czas ich
trwania. nie dluZej jednak ni2 o 2 lata.

$e
W przypadku przerwy w studiach spowodowanei przyczynami, o kt6ryoh mowa w $ 8,

doktorant moZe byi zobowi4zany do zaliczenia przedmiot6w innych niZ okreSlone

w realizowanym dotychczas programie studi6w. Wykaz tych przedmiot6w oraz z.asady

i terminy ich zaliczania okreSla kierownik studi6w doktoranckich.

810
l. Doktorantjest zobowiqzany do zaliczenia zajgi okreSlonych planem i programem studi6w

w terminach ustalonych organizacj4 roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach
prowadz4cy za.ipcia, za zgod4 kierownika studi6w, moie zaliczyt doktorantowi zajEcia

w innym *skazanym terminie.
2. Za zgod4 kierownika studi6w doktorant moze uczestniczy6 w zajgciach i zdawa('

egzaminy z przedmiot6w przewidzianych programem studi6w na wyZszych latach.

3. Kierownik studi6w doktoranckich, przed zaliczeniem kazdego roku akademickiego,
dokonuje oceny realizacji programu studi6w i prowadzenia badafi naukowych prz-ez

doktorant6w. Ocena dokonywanajest na podstawie protokol6w, sprawozdari doktoranttiw
oraz opinii opiekun6w naukowych.
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Warunkiem zaliczenia roku studi6w jest zaliczenie w terminie ustalonym organizac.iE roku
akademickiego wszystkich przedmiot6w oraz spelnienie innych wymagarl okreSlonych.

w programie studitiw dla danego etapu studi6w doktoranckich.
W przypadku niezaliczenia zaj96 wynikajqcych z planu i programu studi6w
dokloranckich, za zgodq kierownika studi6w doktoranckich, doktorant moZe powtarza6 te

zajgcia. Uprawnienie przysluguje jeden raz w ciqgu calego cyklu ksztalcenia na studiach

doktoranckich i nie moZe przedlu2y(, okresu trwania studi6w ponad termin okreSlony
w$8.

8ll
Doktorant ma prawo do dw6ch zaliczehlegzamin6w z kazdego przedmiotu w danym
okresie zaliczeniowym: gl6wnego i poprawkowego, z zastrzeleniem ust. 3-6.

Zaliczenialegzaminy te przypadaj4 odpowiednio w sesji egzaminacyjnej gl6wnej i sesj

egzaminacyjnej poprawkowej, chyba 2e doktorant w uzgodnieniu z egzaminatorem
przystQpi do zaliczenialegzaminu w terminie przed sesj4.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowi4zkowych zajg6

z danego przedmiotu okreSlonych planem studi6w doktoranckich.
Po uzyskaniu poprawkowego zaliczenia zajp6 warunkuj4cego dopuszczenie do egzaminu
doktorantowi przysluguje tylko jeden egzamin, przypadaj4cy w poprawkowej sesji

egzaminacyjnej.
Doktorant mo2e przystqpi (, do zaliczenia./egzaminu z danego przedmiotu w sesj I

poprawkowej, jeZeli nie przyst4pil do zaliczenialegzaminu z tego przedmiotu w sesji
gl6wnej lub uzyskal z niego ocenE niedostatecznq.
W przypadku nie usprawiedliwionej nieobecnoSci na zaliczeniulegzaminie gl6wnym lub
poprawkowym doktorant traci prawo do zaliczenia/egzaminu w tym terminie.
W przypadku usprawiedliwionej przez kierownika studi6w doktoranckich nieobecnoici
na zaliczeniu/egzaminie gl6wnym lub poprawkowym kierownik studi6w doktoranckich

wznacz^ dodatkowy termin zaliczenialegzaminu, przypadaj4cy nie p62niei niz 30

wrzeSnia danego roku akademickiego.

$ 12

Przy zaliczeniu przedmiot6w oraz skladaniu egzamin6w stosowane s4 nastgpujqce oceny:
- bardzo dobry
- dobry plus

5,0 A
4,5 B

- dobry 4,0 C
- dostateczny plus 3,5 D
- dostateczny
- niedostateczny

Wyniki egzaminow i zaliczsA wpisywane s4 do indeksu i systemu USOS.

6 t3
W ci4gu siedmiu dni od daty ogloszenia wynik6w zaliczenia/egzaminu doktorant, kt6ry
zgtasza umotywowane zastrzezenia co do bezstronnodci. formy, trybu lub przebiegu

zaliczenialegzaminu, ma prawo zlo2y6 wniosek o przeprowadzenie zaliczenizrlegzaminu
komisyjnego. W przypadku uznania zasadno6ci wniosku kierownik studi6w
doktoranckich decyduje o:
1) w odniesieniu do zaliczeni al egzamtnu pisemnego komisyjnym zweryfikowaniu

oceny pracy lub dopuszczeniu do ustnego zaliczenia/egzaminu komisyjnego,
2) w odniesieniu do zaliczenialegzaminu ustnego dopuszczeniu do ustnego

zaliczenial egzaminu kom i s1 j nego.

^

5.

6.

3,0 E
2,0 F

t_



1.

2.

3.

2.

2.

3.

/l

l.

Egzamin komisy.iny lub zaliczenie komisyjne powinny odby6 sig w terminie l4 dni od

daty zloZenia wniosku, jednak nie p62niej niz do 30 wrze3nia.
Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne przeprowadza trzyosobowa komisja
powolana przez kierownika studi6w doktoranckich, w sklad kt6rej wchodzi kierownik
studi6w doktoranckich oraz co najmniej jeden specjalista z zakresu przedmiotu objQtego

egzaminem. Czlonkiem komisji mo2e byd nauczyciel akademicki, kt6ry wystawil oceng

weryfikowan4 w trybie komisyjnym. Na wniosek doktoranta w sklad komisji moZe wejSi
jako obserwator przedstawiciel wla3ciwego organu samorz4du doktorant6w lub wskazany
przez doktoranta nauczyciel akademicki.

814
Kierownik studi6w doktoranckich moZe skre5lii doktoranta z listy uczestnik6w studi6w
doktoranckich w przypadku:
I ) niewypelnienia obowi4zk6w wynikajqcych z planu i programu studi6w doktoranckich,
2) nieprowadzenia badari naukowych lub niezloZenia sprawozdania z ich przebiegu,
3) nieprzestrzegania przepis6w obowi4zuj4cych na Uniwersy'tecie w Bialymstoku,
4) niewniesienia oplat zwiqzanych z odbywaniem odplatnych zajQi dydaktycznych.
Kierownik studi6w podejmuje decyzjE o skreSleniu doktoranta z listy doktorant6w
w przypadku:
1) niepodjpcia studi6w doktoranckich, a w szczeg6lno3ci niepotwierdzenia na piSmie

faktu zloZenia Slubowania lub niepodpisania umowy o warunkach odplatno5ci za

niestacjonarne studia doktoranckie w terminie 30 dni od daty rozpoczEcia studi6w,
2) niepodpisania umowy (aneksu) o warunkach odplatno6ci za powtarzanie za19c

z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce lub odbywania zajq6 nieobjptych
planem studi6w,

3) nicuzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie ustalonym planem i programem

studi6w,
4) pisemnej rezygnacji ze studi6w,
5) ukarania kar4 dyscyplinam4 wydalenia z uczelni.
Od decyz.li, o kt6rych mowa w ust. I i 2, slu2y odwolanie do Rektora. Odwoianie sklada

sig za poSrednictwem kierownika studi6w doktoranckich w terminie 14 dni od dnia
dorEczenia decyzji. Decyzja Rektora.iest ostateczna.
SkreSlenie z listy doktorant6w nie skutkuje wstrzymaniem postgpowania zwi4zanego
z przewodem doktorskim.

Rozdzial III
Uczestnicv studi6w doktoranckich

$ t5
Do studiowania na studiach doktoranckich moZe by6 dopuszczona osoba, kt6ra posiada

tytul magistra lub r6wnorzgdny oraz spelnia warunki rekrutacji ustalone przez Senat.

Studia doktoranckie na UwB moZna podjq6 r6wnie2 w trybie przeniesienia z inne.i uczelni
oraz wznowienia studi6w.
Osoba przyjgta na studia nabywa prawa doktoranta z chwrlq zlo2enia Slubowania, kt6rego

treii okresla statut uczelni. Podpisany przez doktoranta akt Slubowania przechowuje sig

w teczcc akt osobowych.
Doktorant otrzymuje indeks i legitymacjE doktoranta. Indeks jest dokumentem
potwierdzaj4cym przebieg studi6w doktoranckich i iest wlasnoSci4 doktoranta.
Legitymacja jest dokumentem potwierdzaj4cym status doktoranta i podlega zwrotowi
z chwil4 ukoriczenia studi6w lub skreSlenia ze studi6w.

3.
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Prawa doktorant a wygasajq z dniem ukoticzenia studi6w lub skre6lenia z listy uczeslnik6r'
studi6w doktoranckich.

$ 16

Uczestnik studi6w doktoranckich innej uczelni lub jednostki naukowej prowadz4cej studia

doktoranckie, kt6ry zaliczyl pierwszy rok studi6w, moZe ubiegai siE o przyjgcie na studia

doktoranckie UwB, o ile wypelnil wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z przepis6w uczelni,
w kt6rej studiowal.
W przypadku, o kt6rym mowa w ust. l, doktorant ma obowiqzek przedloZyt
kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej UwB wniosek wraz uzasadnieniem

zaopiniowany przez dotychczasowego opiekuna naukowego oraz dokumenty
poSwiadczaj4ce dotychczasowy przebieg studi6w.
Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2, powinien byi zaopiniowany przez kierownika studi6w
doktoranckich jednostki organizacyjnej UwB, w kt6rej doktorant chce kontynuowai
studia. Opinia powima okreslad warunki, termin i spos6b uzupelnienia ewentualnych
r62nic programowych. Do wniosku nale|y dol4czyi odwiadczenie samodzielnego
pracownika naukowego o wyra2eniu zgody na objgcie doktoranta opiekq naukow4.
Rada jednostki prowadz4cej studia doktoranckie moZe okreSlii szczeg6lowe zasady

obowiqzujqce przy przeniesieniu z innej uczelni.
Decyzjg w sprawie przyjqcia na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik
podstawowej jednostki organizacy.lnej UwB.
Doktorant, o kt6rym mowa w ust. l, w przypadku pozytywnej decyzji sklada Slubowanie.

Podpisany przez doktoranta akt Slubowania przechowu.ie sig w teczce ak1 osobowych.

$ 17

Osoba skreslona ze studi6w doktoranckich moZe sig ubiegai o wznowienie studi6w
w okresie nie dluZszym niz 2lata od dnia skreSlenia, nie wcze5niej jednak niZ w kolejnym
roku akademickim. Prawo wznowienia jest jednorazowe i nie przysluguje doktorantowt
skreSlonemu w trakcie pierwszego roku studi6w doktoranckich.
Decyzje o wznowieniu studi6w podejmuje dziekan po zasiggnigciu opinii opiekuna
naukowego/promotora oraz kierownika studi6w doktoranckich, kt6ry w opinii okreSla

ewentualne r62nice programowe i terminy ich zaliczenia.

618
Doktorant ma prawo do:
l) korzystania ze zbior6w bibliotecznych, program6w komputerowych, laboratori6w'

sprzgtu i aparatury badawczej, w zakresie niezbgdnym do realizacji programu studi6w
i prowadzenia badari naukowych,

2) opieki merytorycznej opiekuna naukowego nad prowadzonymi badaniami naukowymi
i zaiqciami dydaktycznymi.

3) ubiegania siq o dofinansowanie udzialu w konferencjach, kursach, szkoleniach itp.,

w zakresie niezbgdnym do realizacj i programu studi6w i prowadzenia badarl

naukowych,
4) ubiegania siE o odplatne zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim.

Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczajqcym o6miu
tygodni w ciqgu roku, kt6re powinny byi wykorzystane w okresie wolnym od zajgt
dydaktycznych.
Doktorant ma prawo do ubezpieczenia spolecznego i powszechnego ubezpieczenta

zdrowotnego na zasadach okre6lonych w odrEbnych przepisach.

Doktorant mo2e uczestniczy( w zebraniach instytutu, katedry, zakladu za zgod4
kierownik6w tvch iednostek.

4.

5.

o.

2.

4.
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Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studi6w doktoranckich. nie
wigcej ni2 czlery lata, zalicza sig do okresu pracy, od ktorego zalez7 uprawnienia
pracownicze.
Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o kt6rym mowa w ust. 5, zalicza
sig r6wnie2 okres odbywania stacjonamych studi6w doktoranckich, jezeli zostaly one

przerwane z powodu podjgcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub
pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
Doktorant mo2e ubiegad sip o zmiang formy studi6w. Warunkiem ubiegania sip o zmiang

formy studi6w jest spelnienie kryteri6w ustalonych przez radg wydzialu. Decyzjq
w sprawie zmiany formy studi6w podejmuje dziekan.

$le
Organy uczelni zobowi4zane s4 do podejmowan\a dzialaf zmierzaj1cych do zapewnienia
nlwnych szans realizacji ksztalcenia na studiach doktoranckich przez doktorant6w
niepelnosprawnych, z uwzglgdnieniem stopnia i charakteru niepelnosprawnoSci oraz

specyfiki danych studi6w doktoranckich.
Doktorantom niepelnosprawnym, kt6rym niepelnosprawno56 ogranicza mo2liwo6i
pelnego uczestnictwa w zajQciach i przyst4pienia do zaliczef i egzamin6w w trybie
og6lnie obowi4zuj4cym, przysluguje prawo do skladania wniosk6w o zastosowanie

alternatywnych rozwi4zah umo2liwiaj4cych studiowanie, w tym tak2e skladanie
egzamin6w i uzyskiwanie zaliczeh stosownie do ich mozliwoSci.
Dostosowanie formy uczestnictwa w zajgciach. uzyskiwania zaliczeh i skladania
egzaminow nie prowadzi do zmniejszania wymagafr merytorycznych w stosunku do
doktoranta niepelnosprawnego.
Wniosek o zastosowanie rozwi4zah altematywnych powinien byd zaopiniowany przez
pelnomocnika rektora ds. os6b niepelnosprawnych i zlo2ony do wlaSciwego kierownika
studi6w doktoranckich.
Szczeg6lowe zasady wprowadzania i zastosowania rozwi4zah alternatywnych wobec
doktorant6w niepelnosprawnych ustala Senat.

{20
Doktorant studi6w stacjonamych moze otrzymywad stypendium doktoranckie na

zasadach okreSlonych przez ministra wla3ciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.

Decyzjp o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokoSci podejmuje Rektor
na wniosek doktoranta zaopiniowany przez komisjg doktoranck4 jednostki prowadz4cej
studia dokloranckie.
Doktorant otrzymuj4cy stypendium doktoranckie moZe podejmowai i wykonywai pracq

zarobkowq.
Doktorant studi6w stacjonarnych mo2e otrzymywai zwigkszone stypendium doktoranokie
w przypadku, gdy jednostka prowadz4ca studia doktoranckie posiada Srodki z dolacjr
pro.lakoSciowej.
Tryb przyznawania zwigkszenia stypendium doktoranckiego okre5la regulamin ustalony
przez rektora po uzyskaniu opinii wlaSciwego organu samorz4du doktorant6w.
Stypendia naukowe dla doktorant6w mogq byi przyznawane przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebgd4ce paristwowymi ani samorz4dowymi osobami prawnymi na zasadach

okreSlonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyzszym.

2.

3.

4.

621
l. Doktorant mo2e ubiegai sig o przewidziane przepisami Swiadczenia ze Srodk6w funduszu

pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w.



2. Zasady oraz tryb przyznawania i wyplacania tych Swiadczefi okre6la Rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samorzqdu doktorantow.

\22
Doktorant uczestnicz4cy w pracach badawczych moze otrzymywad wynagrodzenie ze

Srodk6w pozostaj4cych w dyspozycji kierownika tych prac.

623
1. Doktorant zobowi4zany jest do:

I ) postgpowania zgodnie z treSci4 Slubowania i regulaminem studi6w doktoranckich,
2) przesffzegania przepis6w obowi4zuj4cych w Uniwersytecie w Bialymstoku,
3) realizacji obowi4zujqcego planu i programu studi6w doktoranckich, prowadzenia

badari naukowych i skladania sprawozdari z ich przebiegu, odbywania praktyk
zawodowych w formie prowadzenia zajpt dydaktycznych lub uczestnictwa w ich
prowadzeniu (po odbyciu szkolenia BHP),

4) przedstawiania wynik6w pracy naukowo-badawczej na seminariach,
5) niezwlocznego powiadamiania kierownika studi6w o zmianie nazwiska, stanu

cywilnego, adresu, danych maj4cych wplyw na uzyskanie pomocy materialnej oraz

zawiadamiania Uczelni o powodach absencji na zajpciach dydaktycznych, a

w przypadku choroby niezwlocznego dostarczenia zaSwiadczenia lekarskiego,
6) terminowego wnoszenia oplat wynikajqcych z zawarrej z uczelni4 umowy na

realizac.iq odplatnych uslug edukacyjnych.
2. Za nantszenie przepis6w obowi4zuj4cych na uczelni oraz czyny uchybiaj4ce godnoSci

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialnoSi dyscyplinarn4. Do odpowiedzialno5ci
dyscyplinarnej stosuje siE odpowiednio przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym.

824
l. Doktorant ma obowiqzek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajg(

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
2. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zilE| dydaktycznych dla uczestnik6w studi6w

doktoranckich prowadzonych w uczelni nie moze byi mniejszy ni2 10 oraz wigkszy nt2
90 godzin rocznie.

3. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadz4cego zajqcia

dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajq6

dydaktycznych.

Rozdzial IV
Kierownik studi6w doktoranckich

$2s
l. BieZqcq dzialalnoSci4 studi6w prowadzonych na wydziale kieruje kierownik studi6w

doktoranckich.
2. Kierownik studi6w doktoranckich jest powolywany przez Rektora na wniosek rady

jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie, po zasiEgniEciu opinii
wla5ciwego organu samorz4du doktorant6w, spo5r6d pracownik6w jednostki

zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy, posiadaj4cych tytul naukowy lub stopieir

naukowy doktora habilitowanego.
3. Przed uplywem okresu powolania kierownik studi6w mo2e zostad odwolany ptzez

Rektora lub zloZy| rezygnacjE z pelnionej funkcji.



$26
l. Do obowi4zk6w kierownika studi6w doktoranckich naleZy w szczeg6lno5ci:

I ) organizowanie realizacji programu studi6w doktoranckich,
2) dokonywanie oceny realizacji programu studi6w doktoranckich oraz przeprowadzania

badai naukowyah przez doktorant6w, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radg

.lednostki organizacyjnej prowadz4cej studia,
wsp6luczestniczenie w sprawach zwi4zanych z organizowaniem rekrutacji na studia,
bie24ca kontrola przebiegu studi6w
przedstawianie radzie iednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie, po

zakoficzeniu ka2dego semestru (roku), sprawo zdania z dzialalnoSci studi6w
doktoranckich,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczania kolejnych lat studi6w,
7) pode.imowanie decyzji w sprawach skreSlenia z listy uczestnik6w studi6w

doktoranckich.
8) kierowanie w jednostce organizacyjnej uczelni pracami komisii doktoranckiej

opiniuj4cej wnioski o stypendia doktoranckie,
9) wyraZanie zgody na przedluZanie okresu odbywania studi6w doktoranckich,
l0) opiniowanie wniosku doktoranta ubiegaj4cego sig o przeniesienie z innej uczelnt na

studia doktoranckie na UwB.
2. Zastrze2enia doktorant6w w sprawach, o kt6rych mowa w ust. I pkt 2 i 6, rozpalruje

kierownik jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie.

1\
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5\
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Rozdzial V
Opiekun naukowy i promotor

\27
OpiekE merytoryczn4 nad doktorantem do ozasu otwarcia przewodu doktorskiego
sprawuje opiekun naukowy.
Opiekunem naukowym moZe byi nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy
posiadai4cy co najmnie.i stopief naukowy doktora habilitowanego (lub uprawnienia
r6wnowa2ne) w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowcj, aktywny naukowo.
posiada.lqcy aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat, kt6ry wyrazil pisemn4

zgodq na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem przez caly okres trwania
studi6w.
W razie niemoZnoSci sprawowania nad doktorantem opieki przez dotychczasowego
opickuna dziekan, na wniosek kierownika studi6w doktoranckich, wyznacza nowego
opiekuna naukowego doktoranta.
Opiekun naukowy ma prawo do:
l) angaZowania doktoranta do realizacji prac badawczych,
2) wystgpowania do kierownika studi6w doktoranckich z wnioskiem o skreSlenie

doktoranta z listy student6w studi6w doktoranckich, z przyczyn, o kt6rych mowa
w Q 14 ust. I pkt l-3,

3) opiniowania wniosku doktoranta o przedluzenie okresu studi6w.
Do podstawowych obowi4zk6w opiekuna naukowego nale24 w szczeg6lnoSci:'l) sprawowanie opieki merytorycznej i metodycznej nad prowadzonymi przez doktoranta

badaniami naukowymi i zajEciami dydaktycznymi,
2) przedstawianie kierownikowi studi6w doktoranckich opinii dotycz4cych

prowadzonych przez doktoranta badafr naukowych i zajEi dydaktycznych,
3) odbywanie konsultacji z doktorantem pozostaj4cym pod jego opiek4.
W chwili wszczgcia przewodu doktorskiego rada podstawowe.i jednostki organizaoy.lnej
prowadz4cej studia doktoranckie wyznacza promotora.
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Rozdzial VI
Oplatv za studia doktoranckie

$28
Oplaty za zajEcia dydaktycme mog4 byi pobierane za:

l) ksztalcenie doktorant6w na studiach niestacjonamych, w tym za powtarzanie zaiQC

dydaktycznych z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

2) powtarzanie zaj1t. dydaktycznych na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalajqcych wynik6w w nauce,

3) zajgcia nieobjgte planem studi6w, w tym zajgcia zwi4zane z uzyskaniem dodatkowych
uprawnief .

WysokoSd oplat, o kt6rych mowa w ust. '1, ustala Rektor na wniosek odpowiednich rad

wydzial6w. Jest ona podawana do wiadomo5ci publicznej co najmniej 4 miesi4ce przed

rozpoczgciem roku akademickiego.
Warunki odplatno6ci za uslugi edukacyjne, w tym szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat,

okreSla umowa zawarta w formie pisemnej migdzy Uczelni4 a doktorantem.
Zasady pobierania oplat wi424ce Rektora przy podpisywaniu um6w ze studentem ustala

Senat.

$2e
Na podstawie wniosku doktoranta uzasadnionego trudn4 sytuacj4 materialn4 dziekan
moZe zwolnid doktoranta z obowi4zku uiszczenia oplat za zajgcia w calo3ci lub w czqSci.

Dziekan na wniosek doktoranta moZe podj qi decyzjE o rozloZeniu oplaty za zajgcia na

raty lub odroczeniu terminu platnoSci bez koniecznodci pobierania odsetek.

Dziekan moZe cofnqi decyzjg o czgSciowym zwolnieniu z oplat lub rozlo2eniu naleZno6ci

na raty, jeZeli doktorant zalega z zaplaceniem pozostalej czgSci nale2noSci.

Doktorant studi6w niestacjonarnych moZe ubiega6 sig o zwolnienie z oplaly za zajEcia
w calo5ci lub czESci w przypadku osi4gniEcia wybitnych wynik6w w nauce na danych
studiach doktoranckich. Za wybitne wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych
i bardzo dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz osi4gnigcie w roku
poprzedzaj4cym zlo2enie wniosku o zwolnienie z odplatno6ci Sredniej ocen co najmnie.i

4,7 5. Decyzjg w tej sprawie, na pisemny wniosek doktoranta, podejmuje Rektor po

zasiqgnipciu opinii dziekana.
Rektor, na wniosek dziekana, mo2e cofn4i podjEtE na podstawie ust. 4 decyz.iq o:

l) zwolnieniu z obowi4zku uiszczenia oplat w caloSci lub czgdci, jeZeli osiqgane przcz

doktoranta wyniki w nauce raZqco siE obni26
2) czgsciowym zwolnieniu z oplat, jezeli doktorant zalega z zaplaceniem pozostalei

czgSci naleZnoSci.
Tryb i warunki zwalniania z oplat w caloSci lub czESci okreSla Senat.

Rozdzial VII
Ukofi czenie studi6w doktoranckich

$30
l. Warunkiem ukoficzenia studi6w doktoranckich jest zaliczenie objEtych planem

i programem studi6w doktoranckich przedmiot6w i zdanie obowi4zuj4cych egzaminow,
spelnienie innych wymagari przewidzianych programem studi6w, a tym samym uzyskanie
wymaganej liczby punkt6w ECTS oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.

l0



3.

Warunki ukoriczenia studi6w doktoranckich przed terminem okre6lonym w planie

i programie studi6w doktoranckich ustala radajednostki prowadzqcej studia doktoranckie.
Na wniosek osoby, kt6ra nie ukoriczyla studi6w doktoranckich, wydaje siE za6wiadczenie

o przcbiegu studi6w.

$ 3l
Egzaminy doktorskie s4 oceniane wedlug skali ocen okreSlonej w $ 12.

Egzaminy doktorskie przeprowadzane s4 w formie ustnej i odbywaj4 sig w siedzibie
r.r laSciwej j cdnostki organizacyjncj.
Egzaminatora z jpzyka obcego nowoZytnego powoluje siE po zasiggnigciu opini'
Kierownika Studium Praktycznej Nauki Jqzyk6w Obcych Uniwersytetu w Bialymstoku
lub Dziekana Wydzialu Filologicznego.
Wykaz certyfikat6w stanowi4cych podstawg zwolnienia z egzamtnu z jgzyka obcego

nowo2)tnego okreSla minister wlaSciwy do spraw szkolnictwa wyzszego.

1.

2.

3.

4.

Rozdzial VIII
Przepisy przejfciowe i koircowe

632
l. Do uczestnik6w studi6w doktoranckich, krorzy rczpoczEli studia przed dnicm

I pa2dziernika 2012 r., do czasu zakoriczenia przez nich studi6w, w zakresie zasad

dotycz4cych realizacji programu studi6w, stosu.ie siq przepisy uchwaly, o kt6rej mowa
w ust. 2.

2. Traci moc lJchwala Nr 808 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie Regulaminu studi|w tloktoranckich Uniwersylelu w llialymsbku,
z zastrzezeniem ust. l.

3. Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem 1 pu2dziemika 2012 r.
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