
Zarządzenie Nr 63/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego   
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 43 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2012/2013  

z dnia  23 kwietnia 2013 r. 

 

postanawiam, 

 

 

co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W zarządzeniu Nr 67/2006/2007 Rektora UKW z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie 

wprowadzenia „Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego”  wprowadzam następujące zmiany: 

 

1) W § 2a, ust. 3 dodaje się  tiret czwarte w brzmieniu: 

„czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą lub 

niepełnosprawnością” 
§ 2a, ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach okres odbywania studiów doktoranckich może zostać 

przedłużony nie dłużej niż o rok z następujących powodów: 

• czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

• sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

• sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności, 

• czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą lub 

niepełnosprawnością; 

W trakcie przedłużonego okresu odbywania studiów doktoranckich student jest 

zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.” 

 
2) W § 5 dodaje się punkt 17) w brzmieniu: 

„17) uwzględnianie w organizacji studiów trudności wynikających z 

niepełnosprawności lub choroby na wniosek doktoranta”.  
§ 5 otrzymuje brzmienie: 

„Do kompetencji kierownika studiów doktoranckich należą sprawy związane  

z organizacją, tokiem i bieżącą kontrolą przebiegu studiów doktoranckich,  

w szczególności: 

1) opracowanie programu kształcenia studiów doktoranckich oraz sposobu 

organizacji zajęć; 



2) organizowanie realizacji programu kształcenia studiów doktoranckich; 

3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez 

radę jednostki organizacyjnej uczelni; 

4) przygotowywanie planów zajęć na każdy semestr na podstawie programu 

studiów doktoranckich; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów 

doktoranckich; 

6) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich 

i informowanie o tym fakcie Działu Dydaktyki i Działu Spraw Studenckich; 

7) wyrażanie w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o odrębne przepisy 

zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 

8) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem  

o odbywanie studiów doktoranckich według indywidualnego planu i programu; 

9) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z projektem 

zmiany programu kształcenia studiów doktoranckich, propozycją warunków 

i trybu rekrutacji; 

10) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem  

o zawieszenie naboru lub likwidację studiów; 

11) występowanie do rady podstawowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem  

o wyznaczenie opiekunów naukowych (promotorów) dla doktorantów; 

12) przyjmowanie i opiniowanie wniosków doktorantów o przyznanie stypendium 

doktoranckiego i przekazywanie ich w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

Rektorowi; 

13) skreślony 

14) występowanie do Rektora z wnioskiem o nagrodę dla doktoranta, który 

ukończył studia doktoranckie przed upływem czterech lat oraz uzyskał wyróżniającą 

ocenę pracy doktorskiej; 

15) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej rocznego 

sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich i po jego akceptacji 

przekazywanie do prorektora właściwego ds. kształcenia; 

16) przewodniczenie komisji doktoranckiej opiniującej wnioski o przyznanie 

stypendium doktoranckiego i przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych; 

17) uwzględnianie w organizacji studiów trudności wynikających  

z niepełnosprawności lub choroby na wniosek doktoranta.” 

 
3) W § 9:  

 - ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych”. 
 - w ust. 3 po słowach „kierownik studiów doktoranckich” wyraz „oraz” zastępuje się 

przecinkiem. 

 - dotychczasowe ust. 2,3,4,5 stają się odpowiednio ust. 3,4,5,6. 

 

§ 9 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się według warunków i trybu rekrutacji 

uchwalonych przez Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

 



2.Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

3.Warunki i tryb rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz 

termin i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego podaje do 

publicznej wiadomości kierownik studiów doktoranckich za pomocą Internetu, 

w formie ogłoszenia i wywieszenia w siedzibie podstawowej jednostki organizacyjnej 

(tablica ogłoszeń), nie później niż do 30 kwietnia roku, w którym rozpoczynają się 

zajęcia. 

4.Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w której skład wchodzi kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastępca jako przewodniczący 

kierownik studiów doktoranckich, co najmniej 3 nauczycieli akademickich 

podstawowej jednostki organizacyjnej posiadających tytuł naukowy 

profesora/profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego/ doktora 

habilitowanego sztuki oraz przedstawiciel doktorantów. 

5.Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

6.Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji, do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie.” 

 
4) W § 15 w ust. 2 po wyrazach: „Stypendium, o którym mowa w ust.1 dodaje się wyrazy: 

„na pierwszym roku studiów doktoranckich może otrzymać doktorant, który uzyskał 

bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym” 
 § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium, o którym mowa w ust. 1 na pierwszym roku studiów doktoranckich może 

otrzymać doktorant, który uzyskał bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym, na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, może 

otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz 

wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni.” 
5) W § 20 dodaje się punkt 11w brzmieniu: 

„Korzystania, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, z dodatkowych 

uprawnień umożliwiających mu pełny udział w procesie kształcenia”. 
 

§ 20 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant ma prawo do: 

1. Opieki merytorycznej ze strony opiekuna naukowego a po wszczęciu przewodu 

doktorskiego promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego 

udziału w przewodzie. 

2. Ubiegania się o możliwość zakwaterowania w domu studenta lub hotelu 

asystenckim. 

3. Korzystania ze zbiorów bibliotecznych uczelni, aparatury naukowej i wyposażenia 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. 

4. Publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania ich na 

krajowych 

i zagranicznych konferencjach i zjazdach naukowych. 

5. Wyjazdów na staże i stypendia, za zgodą opiekuna naukowego (promotora) oraz 

kierownika studiów doktoranckich. 

6. Przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 



macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

oraz urlopu ojcowskiego i przedłużenia okresu studiów z tym związanego. 

7. Składania odwołań od decyzji w sprawach dotyczących studiów w terminie 14 dni 

od dnia ich otrzymania do instancji przewidzianych Regulaminem. 

8. Zaliczenia okresu studiów, nie więcej jednak niż 4 lata, do okresu pracy, od 

którego 

zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła nie 

później niż w ciągu roku od daty zakończenia tych studiów. 

9. Powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

10. Zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności  

w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach 

określonych w Ustawie. 

11. Korzystania, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, z dodatkowych 

uprawnień umożliwiających mu pełny udział w procesie kształcenia.” 

 
6) W § 26 ust.2 pkt 2 po wyrazach: „języka obcego nowożytnego” dodaje się wyrazy: 

„w przypadku gdy doktorant nie posiada, zgodnego z obowiązującymi przepisami, 

certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego”. 
§ 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W czasie studiów doktorant zobowiązany jest złożyć egzaminy doktorskie z: 

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej; 

2) języka obcego nowożytnego, w przypadku gdy doktorant nie posiada, 

zgodnego z obowiązującymi przepisami, certyfikatu potwierdzającego 

znajomość nowożytnego języka obcego; 

3) dyscypliny dodatkowej.” 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od  1 października 2013 r. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 


