
 
 

UCHWAŁA NR 2/2009 
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie 

z dnia 28 stycznia  2009 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. 

Jana Długosza w Cz�stochowie    

   

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2, w zwi�zku z art. 196 ust.2 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó�n. 
zm.), Senat Uczelni uchwala co nast�puje: 

§ 1 

Uchwala si� „Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza 
w Cz�stochowie”, który stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

                                                                  § 2 

Regulamin, o którym mowa w § 1, wchodzi w �ycie po zatwierdzeniu przez 
ministra wła�ciwego ds. szkolnictwa wy�szego. 

 § 3 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym (jednogło�nie): 
tak- 45,    nie-0,     wstrzymuj�cych si� -0, 
w którym uczestniczyło 45 senatorów, spo�ród 57 członków Senatu AJD 
z prawem głosu.                          
                                                              § 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                     REKTOR 
                                                                                  dr hab. in�. Zygmunt B�k, prof. AJD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zał�cznik nr 1 
do Uchwały nr 2/2009 

 
R E G U L A M I N 

STUDIÓW DOKTORANCKICH 
W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZ�STOCHOWIE 

 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE 

 
§1 

Ilekro� w regulaminie jest mowa o: 
1. uczelni - nale�y przez to rozumie� Akademi� im. Jana Długosza w 

Cz�stochowie, 
2. wydziale – nale�y przez to rozumie� wydział Akademii im. Jana Długosza w 

Cz�stochowie, w którym utworzono studia doktoranckie, 
3. studiach – nale�y przez to rozumie� studia doktoranckie,  
4. doktorancie – nale�y przez to rozumie� uczestnika studiów doktoranckich 

stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii im. Jana Długosza, 
5. kierownika – nale�y przez to rozumie� kierownika studiów doktoranckich 

powołanego przez Rektora w trybie przepisów niniejszego regulaminu.   
 

§ 2 
1. Niniejszy regulamin okre�la zasady powoływania i funkcjonowania studiów 

trzeciego stopnia, jak równie� prawa i obowi�zki kierownika studiów, 
opiekuna naukowego oraz uczestników studiów doktoranckich. 

2.  Studia doktoranckie mog� by� prowadzone przez wydziały uczelni 
posiadaj�ce uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego albo 
co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 
dwóch ró�nych dyscyplinach danej dziedziny nauki w zakresie 
odpowiadaj�cym tym uprawnieniom. 

3. Studia doktoranckie trwaj� nie dłu�ej ni� cztery lata.  
4. Regulamin odnosi si� do uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych i 

niestacjonarnych. 
 
 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

§ 3 



Studia doktoranckie maj� na celu przygotowanie uczestnika tych studiów do 
uzyskania stopnia naukowego doktora. Celem tych studiów jest równie� 
prowadzenie bada� naukowych oraz udział w procesie dydaktycznym wydziału. 

 
§ 4 

1. Studia doktoranckie tworzony  i znosi Rektor uczelni na wniosek Rady 
Wydziału, uprawnionego do ich prowadzenia.  

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału 
prowadz�cego studia. 

3. Wniosek Rady Wydziału o utworzenie studiów doktoranckich powinien 
zawiera�:  
a) projekt programu studiów, 
b) propozycj� warunków i tryb rekrutacji, 
c) analiz� wpływu studiów doktoranckich na sytuacj� organizacyjn� i 

dydaktyczno-kadrow� wydziału, ubiegaj�cego si� o utworzenie studiów 
doktoranckich,  

d) ekonomiczn� analiz� prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich 
e) proponowan� wysoko�� opłat za studia doktoranckie, je�eli 

przewidywane jest utworzenie studiów niestacjonarnych,  
f) okre�lenie formy i czasu trwania studiów doktoranckich, 
g) wskazanie dziedziny naukowej i dyscypliny nauki, w zakresie których 

prowadzone s� studia. 
3. Wniosek nale�y zło�y� nie pó�niej ni� 3 miesi�ce przed rozpocz�ciem 

rekrutacji na studia. 
4. Studia doktoranckie prowadzone s� jako studia stacjonarne lub 

niestacjonarne. 
5. Studia stacjonarne s� bezpłatne. Studia niestacjonarne s� odpłatne.  
6. Zasady odpłatno�ci za studia niestacjonarne ustala Senat uczelni. Wysoko�� 

opłat ustala Rektor na wniosek Rady Wydziału. 
 
 

III. KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH 
I OPIEKUN NAUKOWY 

 
§ 5 

1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich, zwany 
dalej „kierownikiem studiów”.  

2. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na wniosek Rady 
Wydziału, uprawnionego do ich prowadzenia, po zasi�gni�ciu opinii 
wła�ciwego organu samorz�du doktorantów. 

3. Kadencja kierownika studiów doktoranckich trwa cztery lata. 
 

§ 6 



1. Kierownik studiów jest bezpo�rednim przeło�onym doktorantów. Prowadzi 
sprawy zwi�zane z organizacj� i funkcjonowaniem studiów. Do zada� 
kierownika studiów doktoranckich nale�y w szczególno�ci: 
1) organizacja rekrutacji na studia doktoranckie, 
2) czuwanie nad realizacj� programu studiów, 
3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów i prowadzonych bada� 

naukowych na podstawie sprawozda� składanych przez doktorantów 
oraz opinii przedło�onych przez opiekunów naukowych i promotorów; 
sposób dokonywania oceny okre�la Rada Wydziału, 

4) sprawowanie bie��cej kontroli nad przebiegiem studiów 
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów, 
6) opiniowanie (w terminie nieprzekraczalnym 14 dni) wniosków 

doktorantów kierowane do Dziekana i Rektora; 
7) podejmowanie decyzji o skre�leniu z listy doktorantów  
8) przedstawianie Radzie Wydziału rocznego sprawozdania z przebiegu 

studiów, 
9) wyst�powanie do Rady Wydziału z projektem zmiany programu studiów 

doktoranckich, o zawieszenie naboru lub likwidacje studiów, 
wyznaczenie opiekunów naukowych (promotorów) dla doktorantów. 

10) informowanie Rady Wydziału po zako�czeniu roku akademickiego o 
wynikach oceny realizacji programu studiów oraz oceny post�pów w 
prowadzeniu bada� naukowych przez uczestników studiów,  

11) opracowywanie kosztorysu studiów  
12) opracowywanie zapotrzebowania na materiały i sprz�t wykorzystywany 

w procesie dydaktycznym na studiach doktoranckich w komórkach 
organizacyjnych wydziału uczestnicz�cych w realizacji programu,  

13) nadzór nad realizacj� zatwierdzonego kosztorysu. 
 

§ 7 
1. Kierownik studiów doktoranckich powołuje opiekuna naukowego. 
2. Do zada� opiekuna naukowego nale�y w szczególno�ci: 

1) udzielanie doktorantowi wszelkiej pomocy metodologicznej i 
merytorycznej, 

2) współudział w opracowaniu harmonogramu pracy naukowo-badawczej,  
3) kontrola realizacji harmonogramu pracy naukowo-badawczej,  
4) konsultacje dla uczestnika seminarium doktorskiego,  
5) stwarzanie uczestnikowi seminarium mo�liwo�ci prezentacji osi�gni��,  
6) dokonywanie w ka�dym semestrze pisemnej oceny post�pów w pracy 

naukowej uczestnika studiów doktoranckich i obowi�zkowe 
informowanie kierownika studiów o post�pach uczestnika seminarium,  

7) opiniowanie sprawozda� uczestnika studiów doktoranckich 
8) opiniowanie wniosku o przedłu�enie studiów doktoranckich, 
9) opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu, 



10) w przypadku niewywi�zywania si� z obowi�zków doktoranta, 
wnioskowanie do kierownika studiów o skre�lenie z listy doktorantów. 

5. Po otwarciu przewodu doktorskiego i podj�ciu stosownej uchwały przez 
Rad� Wydziału opiekun naukowy mo�e obj�� obowi�zki promotora.  

IV. REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 
 

§ 8 
1. Na studia doktoranckie mo�e by� przyj�ta osoba, która posiada tytuł 

zawodowy magistra lub inny równorz�dny oraz spełnia ustalone przez 
Akademi� warunki rekrutacji.  

2. Przyj�cie na studia osoby nie posiadaj�cej obywatelstwa polskiego odbywa 
si� na podstawie odr�bnych przepisów zgodnie z warunkami obowi�zuj�cymi 
w Uczelni. 

3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji uchwala Senat na wniosek Rady 
Wydziału. 

4. Uchwał� Senatu uczelni podaje si� do publicznej wiadomo�ci nie pó�niej ni� 
do 31 maja roku poprzedzaj�cego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, 
i przesyła ministrowi wła�ciwemu do spraw szkolnictwa wy�szego. 

5. Limity przyj�� na studia doktoranckie ustala Rektor Akademii w 
porozumieniu z Rad� Wydziału. 

 
§ 9 

1. Rekrutacj� przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów 
Doktoranckich, powołana przez Dziekana Wydziału i zatwierdzona przez 
Rad� Wydziału. 

2. Decyzj� o przyj�ciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich. 

3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich 
słu�y odwołanie w terminie 14 dni od daty dor�czenia decyzji, do 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzj� podejmuje Rektor po 
rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora 
jest ostateczna. 

4. Wyniki post�powania rekrutacyjnego s� jawne. 
 
 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW 
 

§ 10 
1. Rok akademicki rozpoczyna si� 1 pa�dziernika i ko�czy 30 wrze�nia 

nast�pnego roku kalendarzowego. 
2. Rektor okre�la szczegółow� organizacj� roku akademickiego, w 

porozumieniu z samorz�dem doktorantów, dokonuj�c podziału roku na 
semestry i ustalaj�c terminy sesji egzaminacyjnych. 



 
§ 11 

1. Osoba przyj�ta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwil� 
zło�enia �lubowania nast�puj�cej tre�ci: „�lubuj� uroczy�cie, wytrwale d��y� 
do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowo�ci, szanowa� prawa 
i obyczaje akademickie, odnosi� si� z powa�aniem do władz uczelni oraz 
dba� o godno�� i honor doktoranta Akademii im. Jana Długosza w 
Cz�stochowie”. 

2. Po immatrykulacji uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks 
dokumentuj�cy przebieg i wyniki studiów oraz legitymacj� doktoranta. 
Prawo do posiadania legitymacji maj� doktoranci do chwili uko�czenia 
studiów lub skre�lenia z listy doktorantów. Doktorant, który utracił prawo do 
posiadania legitymacji, obowi�zany jest zwróci� j� Uczelni. Indeks, po 
uko�czeniu studiów, stanowi własno�� doktoranta. 

 
§ 12 

1. Kierownik studiów doktoranckich przedłu�a okres odbywania studiów 
doktoranckich o okres odpowiadaj�cy czasowi trwania urlopu 
macierzy�skiego okre�lonego w odr�bnych przepisach. 

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich mo�e 
przedłu�y� okres odbywania studiów doktoranckich, w szczególno�ci w 
przypadku: 
1) czasowej niezdolno�ci do odbywania tych studiów spowodowanej chorob�, 

je�eli okres tej niezdolno�ci przekracza okres zasiłkowy, 
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku �ycia lub 

dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawno�ci, 
4) prowadzenia długotrwałych bada� naukowych  

– ł�cznie nie wi�cej ni� o rok. 
3. Przedłu�enie, o którym mowa w ust. 2, mo�e nast�pi� pod warunkiem 

uzyskania przez doktoranta pozytywnej opinii promotora okre�laj�cej 
przewidywany termin zako�czenia pracy doktorskiej i termin jej obrony. 

4. W przypadku przedłu�enia okresu odbywania studiów doktoranckich, Rektor 
mo�e podj�� decyzj� o odpowiednim przedłu�eniu okresu pobierania 
stypendium. 

 
§ 13 

1. Studia doktoranckie odbywaj� si� w oparciu o program studiów uchwalony 
przez Rad� Wydziału i zatwierdzony przez Rektora.  

2. Program studiów powinien okre�la� w szczególno�ci: 
1) wykaz i liczb� godzin zaj�� obowi�zkowych, 
2) liczb� obowi�zkowych egzaminów i zalicze�, 



3) obowi�zkowy wymiar zaj�� dydaktycznych, które powinien prowadzi� 
samodzielnie doktorant lub uczestniczy� w ich prowadzeniu, 

3. W okresie odbywania studiów stacjonarnych doktorant jest obowi�zany do: 
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj�� dydaktycznych 
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zaj�� 
dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie 
mo�e przekroczy� 90 godzin dydaktycznych rocznie. 

4. Harmonogram zaj�� obowi�zkowych podawany jest do wiadomo�ci 
doktorantów przed rozpocz�ciem roku akademickiego. 

 
§ 14 

1. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie wszystkich zalicze� i 
zło�enie egzaminów, okre�lonych w planie i programie ka�dego roku 
studiów.  

2. Wszystkie zaj�cia przewidziane programem studiów wymagaj� zaliczenia. 
Ocena zostaje wpisana do indeksu i karty uczestnika studiów doktoranckich.  

3. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów obj�tych programem studiów ko�cz� 
si� wystawieniem oceny:  
− bardzo dobry — 5,0  
− dobry plus — 4,5  
− dobry — 4,0  
− dostateczny plus — 3,5  
− dostateczny — 3,0  
− niedostateczny — 2,0  

4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu doktorantowi 
przysługuje prawo do składania egzaminu poprawkowego. 

5. Doktorantowi, który bez usprawiedliwienia nie przyst�pił do egzaminu w 
wyznaczonym terminie, albo do wyznaczonego terminu nie uzyskał 
zaliczenia egzaminuj�cy wpisuje ocen� niedostateczn�. 

6. W przypadku, gdy doktorant opu�cił termin egzaminu z wa�nych przyczyn i 
usprawiedliwił swoja nieobecno�� kierownik studiów doktoranckich 
wyznacza drugi termin bez utraty prawa do egzaminu poprawkowego. 

7. Doktorant, który nie zaliczył roku, zostaje skre�lony z listy uczestników 
studiów doktoranckich.  

 
§ 15 

1. Na studiach doktoranckich reaktywacja nie jest mo�liwa. 
 

§ 16 
1. Dla ka�dej osoby zakwalifikowanej na studia zostaje wyznaczony opiekun 

naukowy. Po otwarciu przewodu doktorskiego promotorem mo�e zosta� 
opiekun naukowy lub inna osoba wyznaczona przez Rad� Wydziału.  



2. Temat rozprawy doktorskiej powinien by� ustalony przez opiekuna 
naukowego w porozumieniu z doktorantem i kierownikiem studiów 
doktoranckich w trakcie pierwszego roku studiów. 

3. Wszcz�cie przewodu doktorskiego nast�puje najpó�niej pod koniec trzeciego 
roku studiów. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynno�ci w przewodach 
doktorskich reguluj� odr�bne przepisy. 

 
§ 17 

1. Skre�lenie z listy doktorantów nast�puje w przypadku:  
1) braku dostatecznych post�pów w pracy naukowej lub artystycznej, 

potwierdzonych opini� opiekuna naukowego  
2) nie uzyskania zalicze� lub nie zło�enia egzaminów w obowi�zuj�cych 

terminach, 
3) niewypełniania obowi�zków przewidzianych regulaminem studiów  
4) rezygnacji ze studiów lub samowolnego ich przerwania.  
5) niewniesienia opłat zwi�zanych z tokiem studiów w przypadku 

niestacjonarnych studiów doktoranckich . 
2. Decyzj� o skre�leniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje 

kierownik studiów. 
3. Od decyzji o skre�leniu z listy doktorantów przysługuje odwołanie do 

Rektora, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest 
ostateczna. 

 
 

VI. PRAWA I OBOWI�ZKI DOKTORANTA 
 

§ 18 
1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii tworz� 

samorz�d doktorantów. 
2. Samorz�du doktorantów ma prawo do wyst�powania z wnioskami i 

propozycjami do Senatu i innych organów Akademii w wszystkich sprawach 
dotycz�cych doktorantów. 

 
§ 19 

1. Doktorant ma prawo do: 
1) opieki merytorycznej ze strony opiekuna naukowego a po otwarciu 

przewodu doktorskiego – promotora, 
1) zmiany opiekuna naukowego w uzasadnionych przypadkach, 
2) korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych 

uczelni, 
3) odbywania sta�ów naukowych (czas pobytu na sta�u wlicza si� do okresu 

studiów) po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub 
promotora i za zgod� kierownika studiów,  



4) odbywania praktyk zawodowych w formie uzgodnionej z opiekunem 
naukowym, 

5) posiadania legitymacji i indeksu, 
6) uzyskania stypendium doktoranckiego na zasadach okre�lonych w ustawie 

i regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Akademii, 
7) ubiegania si� o pomoc materialn� na zasadach okre�lonych w ustawie i 

regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów, 
8) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 

na zasadach okre�lonych odr�bnymi przepisami, 
9) innych �wiadcze� socjalnych w zakresie i na zasadach okre�lonych 

odr�bnymi przepisami, 
10) zrzeszania si� w samorz�dzie doktorantów. 

2. Do podstawowych obowi�zków doktoranta nale�y: 
1) realizowanie planu i programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie 

badan naukowych i składanie sprawozda� z ich przebiegu, 
2) terminowe zaliczanie zaj�� i egzaminów przewidzianych planem i 

programem studiów, 
3) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj�� 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,  
4) prezentowanie wyników rozprawy doktorskiej w formie referatów na 

seminariach, 
5) zło�enie rozprawy doktorskiej w terminie okre�lonym planem studiów, 
6) terminowe wnoszenie opłat za studia (w przypadku doktorantów studiów 

niestacjonarnych), 
7) informowanie kierownika studiów o rezygnacji ze studiów lub ich 

przerwaniu oraz wszelkich nieprzewidzianych zmianach w przebiegu 
studiów, 

8) terminowe wszcz�cie przewodu doktorskiego, 
9) usprawiedliwianie nieobecno�ci, 
10) niezwłoczne powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska i adresu,  
11) przestrzeganie postanowie� regulaminu studiów doktoranckich, 
12) udziału w �yciu naukowym wydziału – instytutu, 
13) post�powanie zgodne z tre�ci� �lubowania. 

 
§ 20 

Prawa i obowi�zki doktoranta wygasaj� z dniem uko�czenia studiów 
doktoranckich lub skre�lenia z listy doktorantów. 
 
 

VII. STYPENDIA DOKTORANCKIE 
 I POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW 

 
§ 21 



1. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego okre�la Rektor w 
odr�bnym zarz�dzeniu. 

 
§ 22 

1. Doktorant mo�e otrzyma� pomoc materialn� w formie: 
1) stypendium socjalnego, 
2) stypendium za wyniki w nauce, 
3) stypendium na wy�ywienie, 
4) stypendium mieszkaniowego, 
5) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 
6) zapomogi. 

2. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej okre�la odr�bne zarz�dzenie 
Rektora. 

 
 

VIII. URLOPY 
 

§ 23 
1. W sytuacjach losowych na wniosek doktoranta kierownik mo�e udzieli� 

urlopu od zaj�� w uczelni. 
2. Doktorantowi mo�e zosta� udzielony urlop krótkoterminowy b�d� roczny. 
3. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia doktoranta z obowi�zku 

terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów.  
4. Udzielenie urlopu potwierdza si� wpisem do indeksu.  
 
 

IX. UKO�CZENIE STUDIÓW 
 

§ 24 
1. Studia uwa�a si� za uko�czone w terminie zrealizowania przez doktoranta 

wszystkich obowi�zków wynikaj�cych z regulaminu studiów i zaliczenia 
ostatniego roku studiów.  

2. Doktorant otrzymuje �wiadectwo uko�czenia studiów, wydane przez 
jednostk� prowadz�c� studia doktoranckie. Jednostka prowadz�ca studia 
doktoranckie prowadzi rejestr wydawanych �wiadectw. 

 
§ 25 

Regulamin wchodzi w �ycie po zatwierdzeniu przez wła�ciwego ministra do 
spraw szkolnictwa wy�szego. 
 
 

 
 


