
Uchwala nr 1724
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

unieniajqca Uchwalg nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Biafitmstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu stutlitiw doktoranckich

Un iwersytetu w Biafimstoku

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 2'1 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyzszym (tj. Dz. U. 22012 r. poz. 572 z p62n. zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

$r
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1226 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studi|w
doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku ze zmianq wprowadzonq Uchwal4 nr 1557 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r.

l) $ I otrzymuje brzmienie:
,,$ I

l. Studia doktoranckie mogq prowadzii jednostki organizacyjne Uniwersytetu
w Bialymstoku posiadaj4ce uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora.

2. Studia doktoranckie mog4 byi studiami Srodowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki
organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Szczeg6lowy podzial zadah zwi4zanych
z prowadzeniem tych studi6w oraz spos6b ich finansowania okreSla umowa zawarta
migdzy tynri jednostkami.

3. Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonamej
i niestac.ionarnej.

4. Studia doktoranckie stwarzaj4 warunki do:
a) prowadzenia badari naukowych, w tym takZe pozajednostk4 prowadz4c4 ksztalcenre,
b) wsp6lpracy naukowej w zespolach badawczych, w tym r6wnie2 migdzynarodowych,
c) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie ksi4Zki lub co

najmniej jednej publikacji naukowej przyjgtej do druku
czasopiSmie naukowym o zasiggu co najmniej krajowym lub

recenzowanym
recenzowanym

sprawozdaniu z migdzynarodowej konferencji naukowej,
d) realizacji planu i programu studi6w, obejmuj4cego zajgcia obowipkowe,

fakultatywne i praktyki zawodowe,
e) przygotowania do egzamin6w doktorskich i przygotowania rozprawy doktorskiej pod

opiek4 promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
f) uczestniczenia w Zyciu Srodowiska naukowego.

5. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjney
prowadz4cej studia doktoranckie.

6. Rektor jest przeloZonym wszystkich doktorant6w.
7. Senat uczelni okreSla warunki i trvb rekrutacii na studia doktoranckie."



2)

1\

w $ 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) zatwierdzanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studi6w doktoranckich,
w tym prowadzenia badai naukowych przez doktorant6w,"

w$6ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. Studia realizowane sA wedlug planu i programu studi6w doktoranckich uchwalonych
przez rudg jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie, zgodnie
z wylycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiggnigciu opinii wla5ciwego organu
samorzadu doktorant6w. "

dodaje sig $ 7a w brzmieniu:

,,$ 7a
ZajEcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mog4 prowadzid nauczyciele akademiccy
posiadaj4cy aktualny dorobek naukowy opublikowany w okesie ostatnich 5 lat."

$ 8 otrzymuje brzmienie:
,,$ 8

I . Studia doktoranckie trwaiq nie kr6cej niz2 IaIa i nie dlu2ej niZ 4 lata.
2. Kierownik studi6w doktoranckich. na wniosek doktoranta, po zasiggnigciu opinii

opiekuna naukowego lub promotora, mo2e przedluZy6 okres odbywania studi6w
doktoranckich, zwalniaj4c jednoczeSnie doktoranta z obowi4zku uczestniczenia
w zajgciach, w przypadku koniecznodci prowadzenia dlugotrwalych badaf naukowych
realizowanych w ramach tych studi6w, lqcznie nie dluZej niz o 2lata.

3. Kierownik studi6w doktoranckich, na wniosek doktoranta, moze ponadto przedlu2ye
okes odbywania studi6w doktoranckich, zwalniaj4c jednocze5nie doktoranta
z obowiqzku uczestnictwa w zajgciach, w szczeg6lno6ci w przypadku:
l) czasowej niezdolnoSci do odbywania tych studi6w spowodowanej chorob4,
2) koniecznoSci sprawowania osobistej opieki nad chorym czlonkiem rodziny,
3) koniecznoSci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku 2ycia lub

dzieckiem posiad aj4cy m orzeczenie o niepelnosprawnoSci,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepelnosprawnoSci,

- lqcznie nie dluzej niz o I rok.
4. Kierownik studi6w doktoranckich, na wniosek doktoranta, mo2e dodatkowo przedlu2y6

okres odbywania studi6w doktoranckich, zwalniaj4c jednoczeSnie doktoranta
z obowi4zku uczestnictwa w zajgciach, o okres odpowiadajqcy czasowi trwania urlopu
macierzyiskiego, dodatkowego urlopu macierzyriskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyriskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyfskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okeSlonych w odrgbnych przepisach.

5. Wniosek o przedluZenie okresu odbywania studi6w doktoranckich zawiera:
l) dane doktoranta: imig, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer

dokumentu potwierdzaj4cego tozsamoSi oraz wskazanie roku studi6w
doktoranckich,

2) uzasadnienie.
6. Do wniosku dol4cza sig:

1) opinig opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku, o kt6rym mowa w ust.

2,

2) dokument uzasadniaj4cy przedlu2enie okresu odbywania studi6w doktoranckich
w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 3 lub 4."

w $ l5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do studiowania na studiach doktoranckich mo2e byd dopuszczona osoba, kt6ra posiada

kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant"

4)

6)



oraz spelnia warunki rekutacji ustalone przez Senat.',

7) w $ 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Decyzjg o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokoSci podejmuje
Rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez doktoranck4 komisig stypendialn4
jednostki prowadzqcej studia doktoranckie."

8) w $ 20 uchyla sig ust. 3,

s) w S 20 ust.4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Doktorant studi6w stacjonamych moze otrzymac zwigkszenie stypendium doktoranckiego
z dotacj i projakoSciowej."

l0) w $ 2l ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Zasady oraz tryb przyznawania i wyplacania dwiadczeri, o kt6rych mowa w ust. I
okreSlaj4 odrgbne przepisy."

l l) w $ 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) realizacji obowi4zuiqcego planu i programu studi6w doktoranckich, prowadzenia badan
naukowych i skladania sprawozdari z ich przebiegu,"

121 w { 24 ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1 . Doktorant ma obowi4zek odbywania praktyk zawodowych w formie prowa dzenia zajg6
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (po odbyciu szkolenia BHp),"

llt w { 25 ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Kierownik studi6w doktoranckich jest powolywany przez Rektora, po zasiggnigciu
opinii rady jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie, oraz opinii
wlaSciwego organu samorz4du doktorant6w. Na kierownika studi6w doktoranckich
moze by6 powolany nauczyciel akademicki, zatrudniony w jednostce organizacyjnej
prowadz4cej studia doktoranckie w pelnym wymiarze czasu pracy, posiadaj4cy tytul
naukowy lub stopien naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia r6wnowa2ne
z uprawnieniami doktora habilitowanego."

la) w $ 26 w ust. I dodaje sig pkt 11 w brzmieniu:

,,ll) pelnienie funkcji przewodnicz4cego doktoranckiej komisji stypendialnej jednostki
organizacyjnej . "

I 5) tytul Rozdzialu V otrzymuje brzmienie ,,Opiekun naukowy",

l6) w $ 27 ust.2 i3 otrzymuj4 brzmienie:

,,2. Opiekunem naukowym moZe byi nauczyciel akademicki posiadajqcy co najmniej
stopien naukowy doktora habilitowanego (lub uprawnienia r6wnowazne) w zakresie
danej lub pokewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadaj4cy aktualny
dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, kt6ry wyrazil pisemn4 zgodg
na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem przez caly okres trwania studi6w.

3. W wyj4tkowych przypadkach, na pisemny wniosek kierownika studi6w doktoranckich
lub pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studi6w
doktoranckich, dziekan moZe wskazad nowego opiekuna naukowego."

17) w $ 29 uchyla sig ust. 3,



l8) w $ 29 ust. 4 otrzymuje brzmtente:

,,4. Doktorant studi6w niestacjonarnych moZe ubiega6 sig o zwolnienie z opLaly za zajEcia
w caloSci lub czg6ci w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danych

studiach doktoranckich lub uczestniczyli w miEdzynarodowych programach
stypendialnych. Za wybitne wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych i bardzo

dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz osiqgnigcie w roku poprzedzaj4cym
zlolenie wniosku o zwolnienie z odplatnoSci Sredniej ocen co najmniej 4,75.Decyzig
w tej sprawie, na pisemny wniosek doktoranta, podejmuje Rektor po zasiggnigciu opinii
dziekana."

l9)w $ 29 uchyla sig ust. 5,

10] w g 30 ust. I otrzymuie brztnienie:

,,l.Wamnkiem ukofczenia shrdi6w doktomnckich jest spelnienie wszystkich wymagaf
przewidzianych programem studi6w omz uzyskanie w drodze pzewodu doktorskiego stopnia

naukowego doktom w ohqilonej dziedzinie nauki w zakresie dysctpliny nauki, potwierdzone

odpowiednim dlplomem."

21) w $ 30 dodaje sig ust. la w brzmieniu:

,,1a. Warunki i przebieg egzamin6w doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
a takze zasady wydawania dyplom6w nadaria stopnia doktora reguluj4 odrgbne

przepisy."

22) uchyla sig I 3l .

82
l. Uchwala wchodzi w Lyciez dniem I pa2dziernika 2015 roku.
2. Do uczestnik6w studi6w doktoranckich, kt6rzy rozpoczgli studia przed dniem 1 pa2dziernlka

2015 r., do czasu zakoticzenia przez nich studi6w, w zakesie zasad dotycz4cych realizacji
programu studi6w, stosuje sig dotychczasowe przepisy.

Przewodn

Prof. dr hab. Leonard Etel


