
UCHWAŁA NR 28/2009 
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie 

z dnia 25 marca  2009 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie 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 

W Regulaminie  Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza 
 w Cz�stochowie wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
                                                 
 
§ 4 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: „Studia doktoranckie tworzy i znosi Rektor 
uczelni na wniosek Rady Wydziału, uprawnionego do ich 
prowadzenia.” 
 

§ 4 ust. 3, pkt a otrzymuje brzmienie: „projekt programu studiów doktoranckich 
wraz z analiz� programu studiów uwzgl�dniaj�c� realizacj� 
koncepcji studiów, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy�szym.” 
 

§ 4 ust. 3, pkt e otrzymuje brzmienie: „proponowan� wysoko�� opłat za studia 
doktoranckie, ustalon� na podstawie analizy, o której mowa w pkt d, 
je�eli przewidywane jest utworzenie studiów niestacjonarnych,” 
 

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przyj�cie na studia osoby nieposiadaj�cej 
obywatelstwa polskiego odbywa si� zgodnie z przepisami 
rozporz�dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 12 
pa�dziernika 2006 r. oraz przepisami obowi�zuj�cymi w uczelni.” 
 
 

§ 12ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach kierownik 
studiów doktoranckich mo�e przedłu�y� okres odbywania studiów 
doktoranckich, zwalniaj�c jednocze�nie z obowi�zku uczestniczenia 
w zaj�ciach, w szczególno�ci w przypadku: 
1)czasowej niezdolno�ci do odbywania tych studiów spowodowanej 
chorob�, 
2)sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3)sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku �ycia lub  
 



dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawno�ci, 
- ł�cznie nie wi�cej ni� o rok.” 
 

§ 12ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich mo�e 
przedłu�y� okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniaj�c 
jednocze�nie z obowi�zku uczestnictwa w zaj�ciach, w przypadkach 
uzasadnionych konieczno�ci� prowadzenia długotrwałych bada� 
naukowych, na czas ich trwania, nie dłu�ej jednak ni� o rok.”; 
 

§ 15 – skre�la si� 
 

§ 23 – skre�la si� 
 

 
§ 2 

Zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza 
w Cz�stochowie  wchodz� w �ycie po zatwierdzeniu przez ministra wła�ciwego 
ds. szkolnictwa wy�szego.  
 

§ 3 
Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym (jednogło�nie): 
tak- 42,    nie-0,     wstrzymuj�cych si� -0, 
w którym uczestniczyło 42 senatorów, spo�ród 57 członków Senatu AJD 
z prawem głosu.                          

§ 4 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem  podj�cia.                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                   REKTOR 
                                                                              dr hab. in�. Zygmunt B�k, prof. AJD 
 
 


