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z dnia l1 wrze6nia ZOti r.

w sprawie ogloszenia tekstu jetlnolitego Regulaminu studi6w tloktoranckich
Uniw ersvtet u w B islv mstok u

1. Rektor Uniwersytetu w Bialymstoku oglasza w Zal4czniku do niniejszego
Obwieszczenia tekst jednolity Regulaminu studi6w doktoranckich
Uniwersytetu w Bialymstoku, przyjgtego Uchwal4 nr 1226 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawte
Regulaminu studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku,,
z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwal4 nr 1577 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

23 kwietnia 2014 r., zmieniaj4cq Uchwalg nr 1226 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku, z zastrzeieniem 2e
postanowienia tejze Uchwaly weszly w 2ycie z dniem I paLdziemika
2014 r. W przypadku doktorant6w, kt6rzy rozpoczglilwznowili studia
przed dniem 1 paidziernika 2014 r., dokumentacja przebiegu studi6w
doktoranckich prowadzona jest na zasadach obowiqzuj4cych w dniu
rozpoczgcial wznowieni a studi6w doktoranckich.

2) Uchwalq nr 1724 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
29 kwietnia 2015 r., zmieniaj4cE Uchwalg nr 1226 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
studi6w doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku, z zaslrze2eniem 2e

postanowienia tejZe Uchwaty wchodz4 w Zycie z dniem I paidziernika
2015 r. Do uczestnik6w studi6w doktoranckich, kt6rzy rozpoczEli
studia przed dniem 1 pa2dziemika2015 r., do czasu zakohczeniaprzez
nich studi6w, w zakresie zasad dotycz4cych realizacj i programu
studi6w, stosuje sig dotychczasowe przepisy.

2. W tek6cie jednolitym Regulaminu studi6w doktoranckich dokonano
sprostowania omylki pisarskiej polegaj4cej na skreSleniu w Uchwale
nr 1724 Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w$1pkt22.
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Zal4cznik
do Obwieszczenia nr 2/2015
Rektora Uniwersytetu w
Bialymstoku
z dnia I 1 wrzeSnia 201 5 r.

Regulamin
studi6w doktoranckich

Uniwersytetu w Biatymstoku
(tekst jednolity)

Rozdzial I
Przepisy o96lne

$1
l. Studia doktoranckie mogq prowadzil jednostki organizacyjne Uniwersytetu

w Bialymstoku posiadajqce uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora.
Studia doktoranckie mogq byi studiami Srodowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki
organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Szczeg6lowy podzial zadah zwiqzanych
z prowadzeniem tych studi6w oraz spos6b ich finansowania okeSla umowa zawarta
migdzy tymi jednostkami.
Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonamej
i niestacjonarnej.
Studia doktoranckie stwarzaj4 warunki do:
a) prowadzenia badah naukowych, w tym takze pozajednostk4 prowadzqc4 ksztalcenie,
b) wsp6lpracy naukowej w zespolach badawczych, wtym r6wnieZ migdzynarodowych,
c) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie ksi4zki lub co najmniej

jednej publikacji naukowej przyjgtej do druku w recenzowanym czasopiSmie
naukowym o zasiggu co najmniej kajowym lub recenzowanym sprawozdaniu
z migdzynarodowej konferencji naukowej,

d) realizacji planu i programu studi6w, obejmuj4cego
fakultatywne i praktyki zawodowe,

e) przygotowania do egzamin6w doktorskich i przygotowania rozprawy
opiek4 promotora albo promotora i promotora pomocniczego,

f) uczestniczenia w Zyciu Srodowiska naukowego.
Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki
prowadzqcej studia doktoranckie.
Rektor jest przeloZony m wszystkich doktorant6w.
Senat uczelni okreSla warunki i trvb rekrutacii na studia doktoranckie.

s2
l. Uczestnicy prowadzonych na uczelni studi6w doktoranckich tworz4 Samorz4d

Doktorant6w, kt6ry dziala w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,

3.

4.

6.

7.

obowi4zkowe,

doktorskiej pod



l.
2.

Statut Uniwersytetu w Bialymstoku oraz Regulamin samorz4du doktorant6w.
2. Organy samorzEdu doktorant6w s4 wyl4cznym reprezentantem og6lu doktorant6w

Uczelni.

AJ
Stacjoname studia doktoranckie s4 studiami bezplatnymi.
Wysokodi oplat zwi4zanych z ksztalceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich
oraz wysokoii oplat za poMarzane zajgcia na studiach stacjonamych i niestacjonamych
z powodu niezadawalajqcych wynik6w w nauce ustala corocznie Rektor w drodze
zarz4dzenia do dnia 3l maja kaZdego roku.

3. Szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat ustala dziekan.

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

prowadz4cej studia doktoranckie.
2. Do kompetencji rady jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie naleZy

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

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, programu i planu studi6w
doktoranckich,
zatrvierdzanie sposobu dokon1uania oceny realizacji progmrnu studi6w doktoranckich, w tym
prowadzenia badari naukowych przez doktorant6w,
oke6lanie zasad termin6w skladania przez doktorant6w sprawozlah z punbiegu realizacj i
programu studi6w i prowadzenia badari naukowych,
zatwierdzanie sposobu organizacji zajEi prowadzonych na studiach doktoranckich.

Rozdzial II
Organizacja i tok studi6w doktoranckich

$5
l. Rok akademicki rozpoczyna sig I pa2dziemika i trwa do 30 wrzeSnia nastgpnego roku

kalendarzowego.
Rada jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie moZe wyznaczyt inny
termin rozpoczgcia roku akademickiego na studiach niestacjonamych.

3. Organizacjg roku akademickiego okreSla Rektor, w porozumieniu z organami samorz4du
studenckiego i doktoranckiego, najp6Zniej do 15 czerwca roku poprzedzaj4cego rok
akademicki.

4. Organizacja niestacjonarnych studi6w doktoranckich zapewnia moZliwoSi odbywania
studi6w doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Kierownik studi6w doktoranckich, w porozumieniu z wydzialowym organem samorzqdu
doktoranckiego, ustala szczeg6low4 organizacjg roku akademickiego oraz harmonogramy
sesji egzaminacyjnych.
Szczeg6lowy rozklad zajg( powinien byi podany do wiadomoSci doktorant6w nie p62niej
niz 7 dni przed rozpoczEciem roku akademickiego.

$6
L Studia realizowane sq wedlug planu i programu studi6w doktoranckich uchwalonych

przez radg jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie, zgodnie
z wT4ycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiggnigciu opinii wlaSciwego organu

2)

i)

4)

5.

6.



2.

,l

3.

samorzAdu doktorant6w.
Informacja o obowi4zuj4cym planie i programie studi6w doktoranckich jest podawana do
wiadomoSci doktorant6w na stronach internetowych wydzialu nie p62niej niiz trzy
miesi4ce ptzed r ozpoczgciem roku akademickiego.
Zmiarry w planach i programach studi6w doktoranckich wprowadza sig nie p62niej niZ na
trzy miesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickiego, w trybie okreSlonym w ust. I .

Zajgcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mog4 byi prowadzone tak2e
z uykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSi, po spelnieniu warunk6w
okreSlonych przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.

5. Zajgcia dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawdziany wiedzy i umiejgtno3ci
mog4 byi prowadzone w jgzyku obcym na zasadach okreSlonych przez radg jednostki
prowadz4cej studia doktoranckie.

$7
l. Na studiach doktoranckich funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji

Punkt6w (ECTS), zgodnie z kt6rym osiEgnigcia doktoranta wymzane sq za pomoc4
punkt6w zaliczeniowy ch (punkt6w ECTS).

2. WartoS6 punktow4 ECTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w doktoranckich
okreSlaj4 plany i programy studi6w doktoranckich.

3. Kierownik studi6w doktoranckich, bior4c pod uwagg efekty osi4gnigte w zakresie wiedzy,
umiejgtno6ci czy kompetencji spolecznych, mole uznat zajgcia zaliczone przez
doktoranta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym
zagranicznej za r6wnowaZne z zajgciami przewidzianymi programem studi6w
doktoranckich realizowanym w jednostce.

4. Kierownik studi6w doktoranckich, biorqc pod uwagg efekty osi4gnigte w zakresie wiedzy,
umiejgtnoSci czy kompetencji spolecznych, mole tznat, kompetencje uzyskane przez
doktoranta w wyniku ksztalcenia poza systemem szkolnictwa Wlszego lub w wyniku
samoksztalcenia zwi4zanego np. z prac4 zawodowq za rownowaZne z kompetencjami
uzyskiwanymi w wyniku realizacji okreSlonych zajg( przewidzianych programem
studi6w doktoranckich realizowanym w jednostce. Kierownik studi6w doktoranckich
moze podj46 decyzjg o potrzebie potwierdzenia uzyskanych kompetencji poprzez zlolenie
egzaminu. Zakres i formg egzaminu ustala kierownik studi6w doktoranckich.

$7a
Zajgcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mog4 prowadzii nauczyciele akademiccy
posiadaj4cy aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat.

$8
l. Studia doktoranckie trwaj4 ni e krocej niZ 2lata i nie dlu2ej niL 4 lata.
2. Kierownik studi6w doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasiggnigciu opinii

opiekuna naukowego lub promotora, noLe przedlu2yi okres odbywania studi6w
doktoranckich, zwalniajqc jednoczeSnie doktoranta z obowiqzku uczestniczenia
w zajgciach, w przypadku koniecznoSci prowadzenia dlugotrwalych badari naukowych
realizowanych w ramach tych studi6w, l4cznie nie dlu?ej niZ o 2lata.

3. Kierownik studi6w doktoranckich, na wniosek doktoranta, moZe ponadto przedlu?yt
okes odbywania studi6w doktoranckich, zwalniaj4c jednoczeSnie doktoranta z obowiqzku
uczestnictwa w zajgciach, w szczeg6lnoSci w przypadku:
1) czasowej niezdolnoSci do odbywania tych studi6w spowodowanej chorobq,
2) koniecznodci sprawowania osobistej opieki nad chorym czlonkiem rodziny,
3) koniecmoSci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku rycia lub dzieckem



4.

5.

posiadaj4cym orzeczenie o niepelnosprawno6ci,
4) posiadania o rzeczenia o stopniu niepelnosprawnoSci,

- l4cznie nie dluZej niz o I rok.
Kierownik studi6w doktoranckich, na wniosek doktoranta, moZe dodatkowo przedhiyt
okes odbywania studi6w doktoranckich, zwalniaj4c jednoczeSnie doktoranta z obowi4zku
uczestnictwa w zajgciach, o okres odpowiadajqcy czasowi trwania urlopu
macierzyfrskiego, dodatkowego urlopu macierzyriskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyirskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okre6lonych w odrgbnych przepisach.

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

dokumentu potwierdzaj Ecego toZsamoSi oraz wskazanie roku studi6w doktoranckich,
2) uzasadnienie.
Do wniosku dol4cza sig:

I ) opiniE opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2,

2) dokument uzasadniaj4cy przedluZenie okesu odbywania studi6w doktoranckich
w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 3 lub 4.

$e
W przypadku przerwy w studiach spowodowanej pr4czynami, o kt6rych mowa w $ 8, doktorant

mo2rc byi zobviqzany do zaliczenia przedmiot6w innych niZ okreSlone w realizowar.rym dotychczas

programie studi6w. Wykaz tych przedmiot6w oraz zasady i terminy ich zaliczania okreSla

kierownik studi6w doktoranckich.

s10
l. Doktorant jest zobowiqzany do zaliczenia zajg6 okre6lonych planem i programem studi6w

w terminach ustalonych organizacj4 roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach
prowadz4cy zajgcia, za zgod4 kierownika studi6w, mo2e zaliczyt doktorantowi zajgcia
w innym wskazanym terminie.

2. Za zgod4 kierownika studi6w doktorant moze uczestniczyi w zajgciach i zdawai

3.

5.

l.

egzaminy z przedmiot6w przewidzianych programem studi6w na wyZszych latach.

Kierownik studi6w doktoranckich, przed zaliczeniem kazdego roku akademickiego,

dokonuje oceny realizacji programu studi6w i prowadzenia badari nauko"vych przez

doktorant6w. Ocena dokonywana jest na podstawie protokol6w, sprawozdai doktorant6w

oraz opinii opiekun6w naukowych.
Warunkiem zaliczenia roku studi6w.iest zaliczenie w terminie ustalonym organizacj4 roku

akademickiego wszystkich przedmiot6w oraz spelnienie innych wymagari okeSlonych
w programie studi6w dla danego etapu studi6w doktoranckich.
W przypadku niezaliczenia zajg6 wynikaj4cych z planu i programu studi6w
doktoranckich, za zgod4 kierownika studi6w doktoranckich, doktorant moze powtarza6 te

zajgcia. Uprawnienie przysluguje ieden raz w ci4gu calego cyklu ksztalcenia na studiach

doktoranckich i nie moZe przedluLyt okesu trwania studi6w ponad termin okreSlony

w{i8.

Q ll
Doktorant ma prawo do dw6ch zaliczehlegzamin6w z kaZdego przedmiotu w danym

okresie zaliczeniowym: gl6r,r,nego i poprawkowego, z zastrzezeniem ust. 3-6.

Zaliczenialegzaminy te przypadaj4 odpowiednio w sesji egzaminacyjnej gi6wnej i sesji

egzaminacyjnej poprawkowej. chyba 2e doktorant w uzgodnieniu z egzaminatorem

przyst4pi do zaliczenia/egzaminu w terminie przed sesjq.

4.



Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowi4zkowych zajg6
z danego przedmiotu okreSlonych planem studi6w doktoranckich.
Po uzyskaniu poprawkowego zaliczenia zajgi warunkuj4cego dopuszczenie do egzaminu
doktorantowi przysluguje tylko jeden egzamin, przypadaj4cy w poprawkowej sesji
egzaminacyjnej.

4. Doktorant mo2e przystqpi(, do zaliczenialegzaminu z danego przedmiotu w sesji
poprawkowej, jeZeli nie przyst4prl do zaliczenialegzaminu z tego przedmiotu w sesji
gl6wnej lub uzyskal z niego oceng niedostateczn4.

3.

5.

6.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno!;ci na zaliczeniuJegzaminie gl6wnym lub
poprawkowym doktorant traci prawo do zaliczenia/egzaminu w tym terminie.
W przypadku usprawiedliwionej przez kierownika sludi6w doktoranckich nieobecnoSci na
zaliczeniu/egzaminie gl6wnym lub poprawkowym kierownik studi6w doktoranckich

Wznacza dodatkowy termin zaliczenia./egzaminu, przypadajqcy nie p62niej niz 30
wrzeSnia daneso roku akademickieqo.

$12
l. Przy zaliczeniu przedmiot6w oraz skladaniu egzamin6w stosowane sq nastgpuj4ce oceny:

- bardzo dobry
- dobry plus
- dobry
- dostateczny plus
- dostateczny
- niedostateczny

2. Wyniki egzamin6w i zaliczef wpisywane s4 do systemu USOS.

$13
1. W ci4gu siedmiu dni od daty ogloszenia wynik6w zaliczenialegzaminu doktorant, kt6ry

zglasza umotywowane zaslrzelenia co do bezstromo5ci, formy, trybu lub przebiegu
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zaliczenial egzaminu, ma prawo
komisyjnego. W przypadku
doktoranckich decyduj e o:

3.

l) w odniesieniu do zalicznnialegzarnnu pisemnego - komisyjnym zweryfikowaniu oceny
pracy lub dopuszczeniu do ustnego zaliczenialegzaminu komisyjnego,

2) w odniesieniu do zaliczena/egamrnu ustnego - dopr.rszczeniu do ushrego zaliczenia/egzaminu
komisyjnego.

Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne powinny odbyi sig w terminie 14 dni od
daty zloZenia wniosku, jednak nie p62niej niZ do 30 wrzeSnia.
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 objgtego
egzaminem. Czlonkiem komisji moze byi nauczyciel akademicki, kt6ry wystawil oceng
weryfikowanE w trybie komisyjnym. Na wniosek doktoranta w sklad komisji moZe wejSi
jako obserwator przedstawiciel wla3ciwego organu samorz4du doktorant6w lub wskazany
przez doktoranta nauczvciel akademicki.

$14
1. Kierownik studi6w doktoranckich moZe skreilii doktoranta z listy uczestnik6w studi6w

doktoranckich w przypadku:
l) niewypeinienia obowipk6w wynikaj4cych z planu iprogramu studi6w doktoranckich,
2) nieprowadzenia badaf naukowych lub nieAoLenia sprawozdania z ich przebiegu,

zloZyi wniosek o przeprowadzenie zaliczenialegzamint
uznania zasadnoSci wniosku kierownik studi6w

2.



3) nieprzestrzegania przepis6w obowiqzujqcych na Uniwersl'tecie w Bialymstoku,
4) niewniesienia oplat zwi4zanych z odbywaniem odplatnych zajg6 dydaktycznych.

2. Kierownik studi6w podejmuje decyzjg o skresleniu doktoranta z listy doktorant6w
w przypadku:
l) niepodjgcia studi6w doktoranckich, a w szczeg6lnoSci niepotwierdzenia na piSmie

faktu zlo2enia Slubowania lub niepodpisania umowy o warunkach odplatno5ci za
niestacjonarne studia doktoranckie w terminie 30 dni od daty rozpoczgcia studi6w,
niepodpisania umowy (aneksu) o warunkach odplatnoSci za powtarzanie zajg(,
z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce lub odbywania zajgi nieobjgtych
planem studi6w.

3) nieuzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie ustalonym planem i progrzrmem
studi6w,

4) pisemnej rezygnacji ze studi6w,
5) ukarania kar4 dyscyplinarn4 wydalenia z uczelni.

3. Od decyzji, o kt6rych mowa w ust. I i 2, sluZy odwolanie do Rektora. Odwolanie sklada
sig za poSrednictwem kierownika studi6w doktoranckich w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

4. Skredlenie z listy doktorant6w nie skutkuje wstrzymaniem postgpowania zwi4zanego
z przewodem doktorskim.

l.

Rozdzial lll
Uczestnicy studi6w doktoranckich

$ 15

Do studiowania na studiach doktoranckich moZe byi dopuszczona osoba, kt6ra posiada
kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant,, oraz
spelnia warunki rekrutacji ustalone przez Senat.
Studia doktoranckie na UwB moZna podj4i r6wnie2 w trybie przeniesienia z innej uczeln,
oraz wznowienia studi6w.

3. Osoba przyjgta na studia nabywa prawa doktoranta z chwil4 zlolenia Slubowania, kt6rego
treSi okreSla statut uczelni. Podpisany przez doktoranta akt Slubowania przechowuje srg
w teczce akt osobowych.

5.

l.

Doktorant otrzymuje legitymacjg doktoranta. Legitymacja jest dokumentem
potwierdzajqcym status doktoranta i podlega zwrotowi z chwil4 ukoriczenia studi6w lub
skreSlenia z listy doktorant6w.
Prawa doktoranta wygasaj4 z dniem ukofczenia studi6w lub skreSlenia z listy uczestnik6w
studi6w doktoranckich.

$16
Uczestnik studi6w doktoranckich innej uczelni lub jednostki naukowej prowadz4cej studia
doktoranckie, kt6ry zaliczyl pierwszy rok studi6w, mo2e ubiegai sig 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 obowi4zek przedloizyc
kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej UwB wniosek wraz uzasadnieniem
zaopiniowany przez dotychczasowego opiekuna naukowego oraz dokument;
poSwiadczaj4ce dotychczasowy przebieg studi6w.

3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2, powinien by6 zaopiniowany przez kierownika studi6w
doktoranckich jednostki organizacyjnej UwB, w kt6rej doktorant chce kontynuowai

2)

2.

A



studia. Opinia powinna okredlac warunki, termin i spos6b uzupelnienia ewentualnych
r62nic programowych. Do wniosku nale7y dol4czy6 oSwiadczenie samodzielnego
pracownika naukowego o wyrazeniu zgody na objgcie doktoranta opiek4 naukow4.

4. Rada jednostki prowadz4cej studia doktoranckie moZe okreSlid szczeg6lowe zasady
obowi4zuj4ce przy przeniesieniu z innej uczelni.

5. DecyzjE w sprawie przyjgcia na studia w trybie przeniesienia podejmuje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej UwB.

6. Doktorant, o kt6rym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji sklada Slubowanie.
Podpisany przez doktoranta akt Slubowania przechowuje sig w teczce akt osobowych.

$17
l. Osoba skre3lona ze studi6w doktoranckich moze sig ubiegai o wznowienie studi6w

w okresie nie dluZszym ni22lata od dnia skre5lenia, nie wczeSniej jednak niz w kolejnym
roku akademickim. Prawo wznowienia jest jednorazowe i nie przysluguje doktorantowi
skreSlonemu w trakcie pierwszego roku studi6w doktoranckich.

2. 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.

{ 18

l. Doktorant ma prawo do:
l) korzystania ze zbior6w bibliotecznych, program6w komputerouych, 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 zajgciami dydaktycznymi.

3) ubiegania sig o dofinansowanie udzialu w konferencjach, kursach, szkoleniach itp.,
w zakesie niezbgdnym do realizacji programu studi6w i prowadzenia badari
naukowych,

4) ubiegania siE o odplatne zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim.
Doktorant ma prawo do przerw lvypoczynkowych w wymiarze nieprzek raczaj4cym odmiu
tygodni w ci4gu roku, kt6re powinny byi wykorzystane w okresie wolnym od zajgt
dydaktycznych.
Doktorant ma prawo do ubezpieczenia spolecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach.
Doktorant moze uczestniczyt w zebraniach insty'tutu, katedry, zakladu za zgod4
kierownik6w tych jednostek.

Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studi6w doktoranckich, nie
wigcej niz czlery lata, zalicza sig do okresu pracy, od ktorego zalez4 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 moZe ubiegai sig o zmiang formy studi6w. Warunkiem ubiegania sig o zmiang
formy studi6w jest spelnienie kryteri6w ustalonych przez radE wydziaiu. Decyzjg
w sprawie zmiany formy studi6w podejmuje dziekan.

7.

3.

4.

5.



$le
l. Organy uczelni zobowiqzane s4 do podejmowania dzialah zmierzaj4cych do zapewnienia

r6wnych szans realizacji ksztalcenia na studiach doktoranckich przez doktorant6w
niepelnosprawnych, z uwzglgdnieniem stopnia i charakteru niepelnosprawnoSci oraz
specyfi ki danych studi6w doktoranckich.

2. Doktorantom niepelnosprawnym, kt6rym niepelnosprawnoS6 ogranicza moZliwoSi
pelnego uczestnictwa w zajgciach i przyst4pienia do zaliczeh i egzamin6w w trybie
og6lnie obowi4zuj4cym, przysiuguje prawo do skladania wniosk6w o zastosowanie
altematywnych rozwi4zart umoZliwiaj4cych studiowanie, w tym takZe skladanie
egzamin6w i uzyskiwanie zaliczeh stosownie do ich mo2liwoSci.

3. Dostosowanie formy uczestnictwa w zajgciach, uzyskiwania zaliczeA i skladania
egzamin6w nie prowadzi do zmniejszania wymagari merltorycznych w stosunku do
doktoranta niepelnosprawnego.

4. Wniosek o zastosowanie rozwi4zah alternatywnych powinien byi zaopiniowany przez
pelnomocnika rektora ds. os6b niepelnosprawnych i zlo2ony do wla6ciwego kierownika
studi6w doktoranckich.

5. Szczeg6lowe zasady wprowadzania i zastosowania rozwi4zah altematywnych wobec
doktorant6w niepelnosprawnych ustala Senat.

$20
I . Doktorant studi6w stacj onamych moZe otrzymywai stypendium doktoranckie na zasadach

okreSlonych przez ministra wla5ciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.
2. Decyzjg o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokoSci podejmuje Rektor

na wniosek doktoranta zaopiniowany przez doktoranck4 komisjg stypendialnq jednostki
prowadz4cej studia doktoranckie.

3. (uchylony).
4. Doktorant studi6w stacjonarnych mo2e olrzymae zwigkszenie stypendium doktoranckiego

z dotacji projakoSciowej.
5. Tryb przyznawania zwigkszenia stypendium doktoranckiego okreSla regulamin ustalony

przez rektora po uzyskaniu opinii wlaSciwego organu samorz4du doktorant6w.
6. Stypendia naukowe dla doktorant6w mog4 byi przyznawane przez osoby fizyczne i osoby

prawne niebgd4ce panstwowymi ani samorzqdowymi osobami prawnymi na zasadach

okreSlonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyZszym.

$2t
l. Doktorant moZe ubiegai sig o przewidziane przepisami Swiadczenia ze Srodk6w fur:duszu

pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w.
2. Zasady oraz tryb przyznawania i wyplacania Swiadczeri, o kt6rych mowa w ust. I okre6laj4

odrgbne przepisy.

522
Doktomnt uczestniczqcy w pmcach badawczych moir otr4mywad nynagrodzenie ze irodk6w
pozostaj4cych w dyspozycji kierownika tych prac.

$23
l. Doktorant zobowigany jest do:

1) postgpowania zgodnie z treSci4 Slubowania i regulaminem studi6w doktoranckich,
2) przestrzegania przepis6w obowi4zuj4cych w Uniwersl'tecie w Bialymstoku,
3) realizacji obowi4zuj4cego planu i programu studi6w doktoranckich, prowadzenia

badari naukowych i skladania sprawozdah z ich przebiegu,



przedstawiania wynik6w pracy naukowo-badawczej na seminariach,
niezwlocznego powiadamiania kierownika studi6w o zmianie nazwiska, stanu
cywilnego, adresu, danych maj4cych wplyw na uzyskanie pomocy materialnej oraz
zawiadamiania Uczelni o powodach absencji na zajgciach dydaktycznych, a
w przypadku choroby niezwlocznego dostarczenia zaSwiadczenia lekarskiego,

6) terminowego wnoszenia opiat wynikaj4cych z zawartej z uczelniq umowy na
realizacjE odplatnych uslug edukacyjnych.

2. Za naruszenie przepis6w obowi4zujqcych na uczelni oraz czyny uchybiaj4ce godnoSci
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialno6i dyscyplinam4. Do odpowiedzialnoSci
dyscyplinamej stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie .vqylszym.

524
1. Doktorant ma obowi4zek odbywania praktyk zawodourych w formie prowadzenia zajg(,

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (po odbyciu szkolenia BHP).

3.

Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajgC dydaktycznych dla uczestnik6w studi6w
doktoranckich prowadzonych w uczelni nie moZe byi mniejszy n\2 l0 oraz wigkszy niZ
90 godzin rocznie.
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadz4cego zajgcia
dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajgt
dvdaktvcznvch.

2.

3.

1.

1.

Rozdzial IV
Kierownik studi6w doktoranckich

$25
Bie24c4 dzialalnoSci4 studi6w prowadzonych na wydziale kieruje kierownik studi6u'
doktoranckich.
Kierownik studi6w doktoranckich .jest powolywany przez Rektora, po zasiggnigciu opinii
rady jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie, oraz opinii wlaSciwego
organu samorz4du doktorant6w. Na kierownika studi6w doktoranckich moZe byi
powolany nauczyciel akademicki, zatrudniony w jednostce organizacyjnej prowadzqcej
studia doktoranckie w pelnym wymiarze czasu pracy, posiadaj4cy ty'tul naukowy lub
stopieri naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia r6wnowa2ne z uprawnieniami
doktora habilitowanego.
Przed uplywem okresu powolania kierownik studi6w moZe zostai odwolany przez
Rektora lub zloiryI rezygnacjg z pelnionej funkcji.

$26
Do obowi4zk6w kierownika studi6w doktoranckich naleZy w szczeg6lnoSci:
I ) organizowanie realizacji programu studi6w doktoranckich,
2) dokonywanie oceny realizacji programu studi6w doktoranckich oraz przeprowadzania

badari naukowych przez doktorant6w, zgodnte z zasadami ustalonymi przez rudg
jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia,
wsp6luczestniczenie w sprawach zwi4zanych z organizowaniem rekrutacji na studia,
bie24ca kontrola przebiegu studi6w,
przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej prowadzqcej studia doktoranckie, po

zakofczeniu kaZdego semestru (roku), sprawozdania z dzialalnoSci studi6w
doktoranckich.

6) podejmowanie decyzj i w sprawie zaliczania kolejnych lat studi6w,

4)
5)

1)

4)
5\



7) podejmowanie decyzji w sprawach skreSlenia z listy uczestnik6w studi6w
doktoranckich,

8) kierowanie w jednostce organizacyjnej uczelni pracami komisji doktoranckiej
opiniuj4cej wnioski o stypendia doktoranckie,

9) wryraZarlie zgody na przedluZanie okresu odbywania studi6w doktoranckich,
10) opiniowanie wniosku doktoranta ubiegajqcego sig o przeniesienie z innej uczelnr na

studia doktoranckie na UwB,
ll)pelnienie funkcji przewodniczqcego doktoranckiej komisji stypendialnej jednostki

organizacyjnej.
2. Zastrzelenia doktorant6w w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 6, rozpatrqe

kierownik jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia doktoranckie.

Rozdzial Y
Opiekun naukowy

527
l. Opiekg merytorycznq nad doktorantem do czasu otwarcia przewodu doktorskiego

sprawuje opiekun naukowy.

3.

Opiekunem naukowym moze by6 nauczyciel akademicki posiadaj4cy co najmniej stopieri
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 pisemnq zgodg na
sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem przez caly okres trwania studi6w.

W wyj4tkowych przypadkach, na pisemny wniosek kierownika studi6w doktoranckich lub
pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studi6w doktoranckich
dziekan moZe wskaza6 nowego opiekuna naukowego.

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 $ 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 zajgciami dydaktycznymi,
2) przedstawianie kierownikowi studi6w doktoranckich opinii dotyczqcych prowadzonych

przez doktoranta badari naukowych i nj7(, dydaktycznych,
3) odbywanie konsultacji z doktorantem pozostajqcym podjego opiek4.
W chwili wszczgcia przewodu doktorskiego rada podstawowej jednostki organizacyjnej
prowadz4cej studia doktoranckie wy znacza promotora.

5.

Rozdzial VI
Oplaty za studia doktoranckie

$28
l. Oplaty za zajgcia dydaktyczne mogq byi pobierane za:

l) ksztalcenie doktorant6w na studiach niestacjonamych, w tym za powtarzanie zajgf
dydaktycznych z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

4.

6.



powtarzanie zajQ(, dydaktycznych na studiach stacjonamych z powodu
niezadowalajqcych w),nik6w w nauce,
zajgcia nieobjgte planem studi6w, w tym zajgcia ztli4zane
uprawnieri.

2. WysokoS6 oplat, o kt6rych mowa w ust. l, ustala Rektor na
wydzial6w. Jest ona podawana do wiadomoSci publicznej co
rozpoczgciem roku akademickiego.

3. warunki odplatnosci za uslugi edukacyjne, w tym szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat,
okre5la umowa zawarta w formie pisemnej migdzy Uczelni4 a doktorantem.

4. zasady pobierania oplat wi4zqce Rektora przy podpisywaniu um6w ze studentem ustala
Senat.

$2e
Na podstawie wniosku doktoranta uzasadnionego trudn4 sytuacj4 materialn4 dziekan
mo2e zwolnii doktoranta z obowi4zku uiszczenia oplat za zajgcia w calosci lub w czgsci.
Dziekan na wniosek doktoranta moZe podj46 decyzjg o rozloleniu oplaly za zajgcia na
raty lub odroczeniu terminu platnoSci bez koniecznoSci pobierania odsetek.
(uchylony).
Doktorant studi6w niestacjonamych moZe ubiega6 sig o zwolnienie z oplaty za zajgcia w
calo5ci lub czgSci w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danych
studiach doktoranckich lub uczestniczyl w migdzynarodowych programach
stypendialnych. za wybitne wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych i bardzo
dobrych z dotychczasowego toku studi6w oraz osiqgnigcie w roku poprze dzaj4cym
zlozenie wniosku o zwolnienie z odplatnoSci Sredniej ocen co najmniej 4,75. Decyzjg w
tej sprawie, na pisemny wniosek doktoranta, podejmuje Rektor po zasiggnigciu opinii
dziekana.
(uchylony).
Tryb i warunki zwalniania z oplat w calo6ci lub cze5ci okrejla Senat.

Rozdzial VII
Ukofrczenie studi6w doktoranckich

2)

i)

t.

z uzyskaniem dodatkowych

wniosek odpowiednich rad
najmniej 4 miesi4ce przed

w$12.
odbywajq sig w siedzibie

3.

4.

5.

6.

$30l. warunkiem ukoriczenia studi6w doktoranckich jest spelnienie wszystkich wymagari
przewidzianych programem studi6w oraz uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego
stopnia naukowego doktora w okreslonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki,
potwierdzone odpowiednim dyplomem.

la. warunki i przebieg egzamin6w doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
a takZe zasady wydawania dyplom6w nadania stopnia doktora regulujq odrgbne przeprsy.

2. warunki ukoficzenia studi6w doktoranckich przed terminem okreslonym w planie i
programie studi6w doktoranckich ustala radajednostki prowadzEcej studia doktoranckie.

3. Na wniosek osoby, kt6ra nie ukoriczyla studi6w doktoranckich, wydaje sig zaswiadczenie
o przebiegu studi6w.

l.
2.

$ 3t
Egzaminy doktorskie s4 oceniane wedlug skali ocen okreSlonej
Egzaminy doktorskie przeprowadzane s4 w formie ustnej i
wlaSciwej jednostk i organizacyj nej.



J.

4.

Egzaminatora z jqzyka obcego nowozytnego powoluje sig po zasiggnigciu opinii
Kierownika Studium Praktycznej Nauki Jgzyk6w Obcych Uniwersytetu w Bialymstoku
lub Dziekana Wydzialu Filologicznego.
Wykaz certyfikat6w stanowi4cych podstawg zwolnienia z egzamint z jgzyka obcego

nowozytnego okreSla minister wladciwy do spraw szkolnictwa Wzszego.

Rozdzial VIII
Przepisy przej5ciowe i koricowe

$32
Do uczestnik6w studi6w doktoranckich, kt6rzy rozpoczEli studia przed dniem
I puldziemika 2012 r., do czasu z*ohczr,nia przez nich studi6w, w zakresie zasad

dotycz4cych rcalizacji progftrmu studi6w, stosuje sig przepisy uchwaly, o kt6rej mowa
w ust. 2.

Traci moc Uchwala Nr 808 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie Regulaminu studi|w doktoranckich Uniu)ersytetu u) Bialymstoku,
z zastrze2eniem ust. I
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem I paZdziemika20l2 r.J.

1.


