Regulamin studiów doktoranckich
Uniwersytetu w Białymstoku
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej.
2. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
3. Rektor jest przełoŜonym wszystkich doktorantów i sprawuje nadzór nad działalnością
dydaktyczną Uczelni.
4. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie.
§2
1. Uczestnicy prowadzonych na uczelni studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów,
który działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Statut
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Regulamin samorządu doktorantów.
2. Organy samorządu doktorantów są wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni.
§3
1. Stacjonarne studia doktoranckie są studiami bezpłatnymi.
2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie oraz wysokość opłat za powtarzane zajęcia
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ustala corocznie Rektor w drodze zarządzenia do
dnia 31 maja kaŜdego roku.
3. Szczegółowe terminy wnoszenia opłat ustala dziekan.
§4
1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
2. Do kompetencji rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie naleŜy
w szczególności:
1) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, programu
nauczania i planu studiów,
2) określanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
3) określenie zasad i terminów składania przez doktorantów sprawozdań z realizacji
programu studiów i prowadzenia badań naukowych,
4) określanie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,
5) rozpatrywanie zastrzeŜeń doktorantów do dokonanej przez kierownika studiów oceny
realizacji programu studiów doktoranckich i prowadzenia badań naukowych oraz
odwołań od decyzji podjętych przez kierownika studiów w sprawie zaliczenia kolejnych
lat studiów doktoranckich.
Rozdział II
Organizacja studiów
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§5
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku
kalendarzowego.
2. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie moŜe wyznaczyć inny termin
rozpoczęcia roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.
3. Organizację roku akademickiego określa Rektor, w porozumieniu z organami samorządu
studenckiego i doktoranckiego, najpóźniej do 15 czerwca roku poprzedzającego rok
akademicki.
4. Kierownik studiów doktoranckich, w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu
doktoranckiego, ustala szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy
sesji egzaminacyjnych.
5. Szczegółowy rozkład zajęć powinien być podany do wiadomości doktorantów nie później niŜ
7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
§6
1. Studia realizowane są według planów i programów nauczania uchwalonych przez radę
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie po zasięgnięciu opinii
wydziałowego organu samorządu doktorantów.
2. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą być prowadzone takŜe
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość po spełnieniu warunków
określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego.
3. Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia zajęć określonych programem nauczania
w terminach ustalonych organizacją roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach
prowadzący zajęcia, za zgodą kierownika studiów, moŜe zaliczyć doktorantowi zajęcia
w innym wskazanym terminie.
4. Za zgodą kierownika studiów doktorant moŜe uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy
z przedmiotów przewidzianych programem studiów na wyŜszych latach.
5. Kierownik studiów doktoranckich, przed zaliczeniem kaŜdego roku akademickiego,
dokonuje oceny realizacji programu studiów i prowadzenia badań naukowych przez
doktorantów. Ocena dokonywana jest na podstawie protokołów, kart egzaminacyjnych,
sprawozdań doktorantów oraz opinii opiekunów naukowych.
§7
1. Studia doktoranckie trwają nie dłuŜej niŜ 4 lata.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuŜa okres odbywania studiów doktoranckich o okres
odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych
przepisach.
3. Kierownik studiów moŜe przedłuŜyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach w przypadku uzasadnionym:
1) czasową niezdolnością do odbywania studiów spowodowaną chorobą,
2) sprawowaniem osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Ŝycia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności,
4) inną uzasadnioną przyczyną.
Łączny okres przedłuŜenia studiów nie moŜe być dłuŜszy niŜ 1 rok.
4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, moŜe
przedłuŜyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku
uczestnictwa w zajęciach w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia
długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłuŜej jednak niŜ rok.
§8
W przypadku przerwy w studiach spowodowanej przyczynami, o których mowa w § 7,
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doktorant moŜe być zobowiązany do zaliczenia przedmiotów innych niŜ określone
w realizowanym dotychczas programie studiów. Wykaz tych przedmiotów oraz zasady i terminy
ich zaliczania określa kierownik studiów doktoranckich.
§9
1. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów stosowane są następujące
oceny:
- bardzo dobry
5,0
A
- dobry plus
4,5
B
- dobry
4,0
C
- dostateczny plus
3,5
D
- dostateczny
3,0
E
- niedostateczny
2,0
F
2. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie moŜe wprowadzić równieŜ
system punktowy, opracowany w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS).
§ 10
1. Kierownik studiów doktoranckich moŜe skreślić doktoranta z listy uczestników studiów
doktoranckich w przypadku:
1) niewypełnienia obowiązków wynikających z programu nauczania i planu studiów,
2) nieprowadzenia badań naukowych lub niezłoŜenia sprawozdania z ich przebiegu,
3) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na Uniwersytecie w Białymstoku,
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem odpłatnych zajęć dydaktycznych.
2. Kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów
w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji ze studiów,
2) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, słuŜy odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się
za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Rozdział III
Uczestnicy studiów doktoranckich

1.
2.
3.

4.

5.

§ 11
Do studiowania na studiach doktoranckich moŜe być dopuszczona osoba, która posiada tytuł
magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Senat.
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji i złoŜenia
ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
Doktorant otrzymuje indeks i legitymację doktoranta. Indeks jest dokumentem
potwierdzającym przebieg studiów doktoranckich i jest własnością doktoranta. Legitymacja
jest dokumentem potwierdzającym status doktoranta i podlega zwrotowi z chwilą ukończenia
studiów lub skreślenia ze studiów.
Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.
Warunkiem uzyskania świadectwa jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów
zakresu kształcenia, złoŜenie egzaminów oraz udokumentowanie wyników prac badawczych.
Prawa doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy uczestników
studiów doktoranckich.

§ 12
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1. Doktorant ma prawo do:
1) korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów,
sprzętu i aparatury badawczej, w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów
i prowadzenia badań naukowych,
2) opieki merytorycznej opiekuna naukowego nad prowadzonymi badaniami naukowymi
i zajęciami dydaktycznymi,
3) ubiegania się o dofinansowanie udziału w konferencjach, kursach, szkoleniach itp.,
w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów i prowadzenia badań naukowych,
4) ubiegania się o odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim.
2. Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu
tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
3. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Doktorant moŜe uczestniczyć w zebraniach instytutu, katedry, zakładu za zgodą kierowników
tych jednostek.
5. Doktorantowi, po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów
doktoranckich, nie więcej niŜ cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zaleŜą
uprawnienia pracownicze.
6. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 4, zalicza się
równieŜ okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeŜeli zostały one przerwane
z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika
naukowego w instytucjach naukowych.
§ 13
1. Doktorant studiów stacjonarnych moŜe otrzymywać stypendium doktoranckie na zasadach
określonych w Regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego ustalonym przez
Rektora, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktoranckiego.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokości podejmuje Rektor na
wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich.
3. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie moŜe podejmować pracę zarobkową
wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 14
1. Doktorant moŜe ubiegać się o przewidziane przepisami świadczenia ze środków funduszu
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
2. Zasady oraz tryb przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Rektor w porozumieniu
z uczelnianym organem samorządu doktorantów.
§ 15
Doktorant uczestniczący w pracach badawczych moŜe otrzymywać wynagrodzenie ze środków
pozostających w dyspozycji kierownika tych prac.
§ 16
1. Doktorant zobowiązany jest do:
1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie w Białymstoku,
3) realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań naukowych i składania
sprawozdań z ich przebiegu, odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia
zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu (po odbyciu szkolenia BHP),
4) przedstawiania wyników pracy naukowo-badawczej na seminariach,
5) niezwłocznego powiadamiania kierownika studiów o zmianie nazwiska, stanu cywilnego,
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adresu, danych mających wpływ na uzyskanie pomocy materialnej oraz zawiadamiania
Uczelni o powodach absencji na zajęciach dydaktycznych, a w przypadku choroby
niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego,
6) terminowego uiszczania opłat za studia niestacjonarne i odpłatne zajęcia.
2. Za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz czyny uchybiające godności
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności
dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym.
Rozdział IV
Kierownik studiów doktoranckich
§ 17
1. BieŜącą działalnością studiów prowadzonych na wydziale kieruje kierownik studiów.
2. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na wniosek rady jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
doktorantów, spośród pracowników jednostki zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów moŜe zostać odwołany przez Rektora
lub złoŜyć rezygnację z pełnionej funkcji.
4. Do obowiązków kierownika studiów doktoranckich naleŜy w szczególności:
1) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich,
2) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz przeprowadzania
badań naukowych przez doktorantów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia,
3) współuczestniczenie w sprawach związanych z organizowaniem rekrutacji na studia,
4) bieŜąca kontrola przebiegu studiów,
5) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, po
zakończeniu kaŜdego semestru (roku), sprawozdania z działalności studiów
doktoranckich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczania kolejnych lat studiów,
7) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
8) przedstawianie Rektorowi zaopiniowanych wniosków doktorantów o przyznanie
stypendium doktoranckiego w terminie 14 dni od ich otrzymania,
9) wyraŜanie zgody na przedłuŜanie okresu odbywania studiów doktoranckich.
Rozdział V
Opiekun naukowy
§ 18
1. Opiekę merytoryczną nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy.
2. Opiekun naukowy ma prawo do:
1) angaŜowania doktoranta do realizacji prac badawczych,
2) występowania do kierownika studiów doktoranckich z wnioskiem o skreślenie doktoranta
z listy studentów,
3) opiniowania wniosku doktoranta o przedłuŜenie okresu studiów.
3. Do podstawowych obowiązków opiekuna naukowego naleŜą w szczególności:
1) sprawowanie opieki merytorycznej i metodycznej nad prowadzonymi przez doktoranta
badaniami naukowymi i zajęciami dydaktycznymi,
2) przedstawianie kierownikowi studiów doktoranckich opinii dotyczących prowadzonych
przez doktoranta badań naukowych i zajęć dydaktycznych,
3) odbywanie konsultacji z doktorantem pozostającym pod jego opieką.
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Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19
Zaliczenie roku studiów realizowanego w roku akademickim poprzedzającym wejście w Ŝycie
niniejszego regulaminu następuje na zasadach dotychczas obowiązujących.
§ 20
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009 roku.
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