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Załącznik do Uchwały nr 53/2016/2017 Senatu 

PCz z dnia 22 marca 2017 roku 

Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 

 
Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci 

posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1 pkt 18g ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym lub beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o których mowa  

w art. 187a ust. 1 cytowanej ustawy. 

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art. 2 ust. 

1 pkt 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin oparty jest na postanowieniach ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 882), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 

2016 w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 558), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 

2017 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256). 

2. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi, 

zwanymi dalej „cudzoziemcami” reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 

z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1501). 

3. Studia doktoranckie są tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni, posiadających 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej 

dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin 

odpowiadających tym uprawnieniom. 

4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki 

organizacyjne uczelni. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych  związane 

z prowadzeniem studiów doktoranckich oraz sposób finansowania studiów doktoranckich 

określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki 

organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia. 

6. Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają kierownikowi studiów doktoranckich. 

Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii rady 

jednostki organizacyjnej uczelni oraz Wydziałowej Rady Doktorantów. Kierownik studiów 

doktoranckich jest powoływany spośród nauczycieli akademickich posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo nauczycieli akademickich, którzy 

nabyli uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie     

art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 882) zatrudnionych w danej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy. 

7. Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje prorektor upoważniony 

przez rektora. 
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II. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich 

§ 1 

1. Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinach naukowych, w których podstawowe 

jednostki organizacyjne uczelni spełniają warunki określone w rozdz. I ust. 3 niniejszego 

regulaminu. 

2. W ramach dyscyplin naukowych mogą być zdefiniowane specjalności. Przewody 

doktorskie prowadzone są w jednostkach organizacyjnych posiadających uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora.  

3. Studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez rektora na wniosek rady jednostki 

organizacyjnej. 

4. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi wniosek o utworzenie 

studiów doktoranckich zawierający: 

a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których 

mają być prowadzone studia doktoranckie, oraz nazwę studiów doktoranckich, 

b) określenie formy studiów, 

c) określenie czasu trwania studiów doktoranckich, 

d) określenie zakładanych efektów kształcenia, 

e) program studiów doktoranckich wraz z określeniem liczby godzin zajęć oraz 

egzaminów i zaliczeń z przypisanymi im punktami ECTS, odrębny dla każdej z form 

studiów, 

f) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, 

g) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów odpłatnych. 

5. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich. 

§ 2 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. 

2. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich w określonej dziedzinie nauk w zakresie 

dyscypliny jest uzyskanie stopnia naukowego doktora w tej dyscyplinie w drodze 

przewodu doktorskiego. Osoba, która zrealizowała program studiów doktoranckich, 

jednakże nie uzyskała w czasie trwania studiów doktoranckich (przewidzianych w akcie 

o utworzeniu studiów doktoranckich) stopnia doktora zostaje skreślona z listy 

uczestników studiów doktoranckich jeśli nie złożyła podania o przedłużenie okresu 

odbywania studiów. 

3. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

a) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

organizacyjną uczelni, 

b) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych, 

c) przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku: 

− publikacji naukowej w formie książki lub 

− co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 

właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej 

konferencji naukowej, 

d) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki 

zawodowe, 

e) przygotowania do egzaminów doktorskich, 

f) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką: 
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− promotora albo 

− promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego, 

g) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

4. Doktorantowi przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego 

ds. szkolnictwa wyższego, a wymienionych w § 14 niniejszego regulaminu. 

5. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września 

następnego roku. Szczegółową strukturę roku ustala rektor i podaje do wiadomości przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

6. Przerwy wypoczynkowe doktorantów nie mogą przekroczyć ośmiu tygodni w ciągu roku 

i powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

§ 3 

1. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne z zastrzeżeniem pkt. I. ust. 2. 

3. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość opłat, nieprzekraczającą 

kosztów kształcenia, ustala rektor. 

4. Warunki odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta 

między uczelnią a doktorantem w formie pisemnej. 

5. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje zaświadczenie 

o przebiegu studiów. 

6. Na wniosek absolwenta studiów doktoranckich uczelnia wydaje zaświadczenie o ukończeniu 

studiów doktoranckich. 

§ 4 

Bezpośrednim  przełożonym doktoranta jest dyrektor instytutu/kierownik katedry, w którym 

doktorant realizuje pracę naukowo-badawczą i doktorską, w szczególności w zakresie: 

− ustalenia i nadzoru czasu pracy, 

− udostępnienia aparatury, sprzętu, pomieszczeń, 

− powierzenia i nadzoru wykonania godzin dydaktycznych. 

III. Rekrutacja na studia doktoranckie 

§ 5 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

2. Warunki i tryb rekrutacji na te studia oraz ich formy określa Senat z uwzględnieniem 

warunków konkursu przyjętych przez rady jednostek prowadzących studia doktoranckie. 

3. Uchwałę Senatu, o której mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości nie 

później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok 

akademicki, którego uchwała dotyczy. 

§ 6 

1. Limit miejsc na I rok studiów doktoranckich ustala Senat na wniosek rady podstawowej 

jednostki organizacyjnej. 

2. Kryteria rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz termin 

i miejsce przeprowadzenia postępowania konkursowego są podawane przez kierownika 

studiów doktoranckich do publicznej wiadomości na stronie internetowej jednostki 

organizacyjnej lub tablicy ogłoszeń w jednostce organizacyjnej. 
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§ 7 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza powołana do tego celu przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, wydziałowa doktorancka komisja rekrutacyjna. W skład komisji 

wchodzą między innymi kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik studiów 

doktoranckich oraz przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów. 

2. Wydziałowe doktoranckie komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia 

na studia doktoranckie. 

3. Od decyzji wydziałowej doktoranckiej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora 

w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być 

jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, 

określonych zgodnie z § 5 ust.2 niniejszego regulaminu. Decyzja rektora jest ostateczna. 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

5. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego 

stopnia określone w art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest 

beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ww. 

ustawy. 

6. Kandydat na studia doktoranckie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych 

w warunkach i trybie rekrutacji na studia III stopnia w danym roku akademickim w terminie 

i miejscu zgodnie z § 5 ust.2. 

IV. Program studiów doktoranckich 

§ 8 

1. Program studiów doktoranckich, obejmujący zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki 

zawodowe, ustala rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

2. Program studiów powinien zawierać: wykaz przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, 

wymiar zajęć, liczbę punktów ECTS, obowiązkowe zaliczenia i egzaminy, wymiar zajęć 

dydaktycznych, które doktorant powinien prowadzić lub w nich uczestniczyć, zasady 

zaliczania kolejnych lat studiów. 

3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych 

programem  studiów  doktoranckich, umożliwia  doktorantowi uzyskanie nie mniej niż 

30 i nie więcej niż 45 punktów ECTS. 

4. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 

5. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co 

najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności 

badawczej lub badawczo-rozwojowej. 

6. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada 

co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego. 

7. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia 

uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie  

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku               

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. 

poz. 60) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 

8. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów nie 

może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 

9. Doktorant, zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania 
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praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

10. Program studiów doktoranckich podawany jest do wiadomości doktorantów na stronach 

internetowych jednostek organizacyjnych uczelni. 

11. Program studiów doktoranckich winien być ułożony w sposób umożliwiający wszczęcie 

przez doktoranta przewodu doktorskiego. 

12. Więcej niż połowa zajęć wynikających z programu stacjonarnych studiów doktoranckich 

wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej 

i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania 

studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

§ 9 

1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki. 

2. Na studiach doktoranckich obowiązuje taka sama struktura roku akademickiego jak na 

innych rodzajach studiów prowadzonych w Uczelni. 

3. Warunkiem zaliczenia danego roku studiów jest uzyskanie przez doktoranta w okresie 

rozliczeniowym określonej liczby punktów ECTS, pozytywnej oceny rozwoju naukowego, 

której dokonuje opiekun naukowy/promotor, oraz złożenie sprawozdania z przebiegu badań 

naukowych za dany rok akademicki. Liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia 

roku podawana jest w programie studiów. Sprawozdanie doktoranta z przebiegu badań 

naukowych za dany rok akademicki powinno być pozytywnie zaopiniowane przez 

opiekuna/promotora i złożone do kierownika studiów w terminie do 15 września. 

Negatywna ocena opiekuna/promotora spowodowana brakiem postępów w pracy 

naukowej może skutkować skreśleniem z listy doktorantów. Decyzję podejmuje 

kierownik studiów doktoranckich. 

4. Doktorant, który zamierza obronić rozprawę doktorską przed planowanym terminem 

ukończenia studiów, zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących punktów ECTS 

przewidzianych w programie na semestrach wyższych celem osiągnięcia efektów 

kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

5. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 
 

− bardzo dobry (5,0), 

− dobry plus (4,5), 

− dobry (4,0), 

− dostateczny plus (3,5), 

− dostateczny (3,0), 

− niedostateczny (2,0). 

6. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje 

prawo do egzaminu poprawkowego, który powinien być zdany do 30 września danego 

roku akademickiego. 

7. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w ust. 5. 

8. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku. 

9. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się wznowienia. 

10. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się przenoszenia pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi PCz i pomiędzy PCz a innymi uczelniami. 

11. W przypadku skreślenia doktoranta ze studiów doktoranckich, ponowne przystąpienie do 

rekrutacji na tym samym wydziale może nastąpić najwcześniej za rok od daty 

uprawomocnienia decyzji o skreśleniu. 
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12. Doktorantowi PCz nie przysługuje urlop zdrowotny, losowy, okolicznościowy, 

z wyjątkiem sytuacji określonych w §14 niniejszego regulaminu. 

V. Obowiązki i prawa uczestnika studiów doktoranckich 

§ 10 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania, którego treść określa statut uczelni. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane są 

uzyskane oceny z zaliczeń i wyniki egzaminów oraz uzyskane punkty ECTS. 

3. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, wydaną według 

obowiązujących przepisów, po wniesieniu opłaty za jej wydanie. 

4. Po zakończeniu studiów doktoranckich legitymacja podlega zwrotowi. 

5. Doktorant, skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, zobowiązany jest do 

zwrotu legitymacji. 

Obowiązki doktoranta 

§ 11 

1. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do: 

a) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich oraz 

innymi przepisami obowiązującymi w uczelni, 

b) realizowania programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych 

i składania opiekunowi naukowemu sprawozdań z ich przebiegu, 

c) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar praktyk nie może być mniejszy niż 10 oraz 

większy niż 90 godzin rocznie. 

2. Doktorant zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego najpóźniej do końca 

szóstego semestru studiów. 

§ 12 

1. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 1a, 1b  

i ust. 2 mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. 

2. Doktoranci przyjęci na pierwszy rok studiów doktoranckich, którzy w ciągu trzech 

miesięcy nie podejmą tych studiów, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów 

doktoranckich na wniosek opiekuna naukowego. 

3. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni 

od daty jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna. 

5. Skreślenie z listy uczestnika studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń i praw 

doktoranta. 

6. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim doktorantów. Do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej doktorantów stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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Prawa doktoranta 

§ 13 

1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych zgodnie z § 2 ust.6 niniejszego 

regulaminu. 

2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, 

nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza 

się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one 

przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego w instytucjach naukowych. 

5. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do odpłatnego zakwaterowania w hotelu 

asystenckim lub domu studenckim. Doktorant może się ubiegać o zakwaterowanie 

małżonka i dziecka w hotelu asystenckim lub domu studenckim. 

6. Doktoranci mają prawo do: 
 

a) opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowo – badawczą i dydaktyczną ze strony 

opiekuna naukowego, 

b) korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, 

sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, 

prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, 

c) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach 

naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach określonych 

w ustawie, 

d) uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych seminariach, sympozjach i konferencjach 

naukowych w ramach możliwości finansowych jednostki, w której realizuje pracę 

doktorską, 

e) wyjazdów na staże naukowe związane z tematyką prowadzonych badań, przy czym 

pobyt wlicza się do okresu trwania studiów doktoranckich i może być on realizowany 

za zgodą rektora, kierownika studiów doktoranckich oraz opiekuna naukowego/promotora. 

O wypłacie stypendium w czasie stażu decyduje rektor na wniosek doktoranta 

zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich, 

f) wyjazdów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, jeżeli 

wymaga tego realizacja pracy doktorskiej, 

g) uczestnictwa w projektach badawczych, 

h) indywidualnego sposobu uczestniczenia w realizacji programu studiów doktoranckich          

i kontaktu z prowadzącym w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. 

7. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni tworzą Samorząd 

Doktorantów. Przedstawiciele samorządu doktorantów w uczelniach tworzą Krajową 

Reprezentację Doktorantów. 

8. Uczelniana Rada Doktorantów jest obowiązana do opracowania i promowania kodeksu 

etyki doktoranta. 

9. Doktoranci, poprzez swoich przedstawicieli, uczestniczą w posiedzeniach organów 

uczelni na zasadach określonych przez statut uczelni. 
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§ 14 

1. Uczestnik studiów doktoranckich może na swój wniosek uzyskać zgodę kierownika studiów 

doktoranckich na przedłużenie tych studiów, zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu: 

I. o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych     

w odrębnych przepisach, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia 

w zajęciach, 

II. w przypadku: 

a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

b) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

d) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

łącznie nie dłużej niż o rok, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 

uczestniczenia w zajęciach, 

III. w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych 

w ramach studiów doktoranckich łącznie nie dłużej niż o 2 lata, zwalniając jednocześnie 

doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

2. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera: 

a) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, wskazanie roku studiów doktoranckich, 

b) uzasadnienie. 

3. Do wniosku dołącza się: 

a) opinię opiekuna naukowego lub promotora w przypadku, o którym mowa w ust.1.III. 

albo 

b) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich –      

w przypadkach o których mowa w ust. 1.I. i 1.II. 

VI. Stypendium doktoranckie i inne świadczenia 

§ 15 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie. 

2. Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości 

podejmuje rektor po dokonaniu oceny wniosków przez wydziałowe doktoranckie komisje 

stypendialne powołane przez rektora. W skład wydziałowej doktoranckiej komisji 

stypendialnej wchodzi co najmniej troje nauczycieli akademickich, wykonujących pracę   

w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego,  

w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji 

oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez Wydziałową Radę Doktorantów. 

3. Wydziałowe doktoranckie komisje stypendialne powoływane są przez rektora na okres 

kadencji władz na wydziale prowadzącym studia doktoranckie. 

4. Kandydatów na członków poszczególnych wydziałowych doktoranckich komisji 

stypendialnych przedstawiają rektorowi kierownicy jednostek organizacyjnych 

prowadzących studia doktoranckie. 

5. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego określa regulamin przyznawania 

stypendiów doktoranckich. 

6. Doktorant, wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej, może złożyć wniosek      

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych. Zakres wniosku oraz warunki przyznawania 



 9 

świadczenia wynikają z regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

§ 16 

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) zapomogi, 

c) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 
 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 a, b, c, d, przyznaje się ze środków funduszu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez rektora w 

uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów. Zasady przyznawania tych świadczeń określa 

regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom PCz. 

§ 17 

Skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń, 

o których mowa w § 15 i 16. Wypłaty świadczeń stypendialnych zaprzestaje się z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

VII. Opieka merytoryczna 

§ 18 

1. W trakcie studiów doktoranckich jednostka organizacyjna uczelni zapewnia doktorantowi 

przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy 

badawczej sprawowane przez opiekuna naukowego. 

2. Funkcję opiekuna naukowego powierza się nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

naukowej oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat. 

3. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika jednostki 

organizacyjnej o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję   

o zmianie opiekuna naukowego. 

5. Po wszczęciu przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod 

opieką merytoryczną promotora, powołanego przez radę jednostki organizacyjnej. 

6. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub  

stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub 

pokrewnej dyscypliny naukowej. 

7. W trakcie przewodu doktorskiego z doktorantem na bieżąco może współpracować 

promotor pomocniczy, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, 

w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. 

8. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień 

naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca 

uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.  

9. Opiekunem naukowym powinien być nauczyciel akademicki wykonujący pracę w Politechnice 

Częstochowskiej. 
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§ 19 

1. Do obowiązków opiekuna naukowego należy: 

a) udzielanie uczestnikowi studiów doktoranckich niezbędnej pomocy merytorycznej 

w pracy naukowej i dydaktycznej, 

b) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju naukowego uczestnika studiów doktoranckich i stanu 

zaawansowania rozprawy doktorskiej, 

c) ustalenie tematu i zakresu pracy doktorskiej, 

d) bieżąca weryfikacja harmonogramu pracy doktorskiej i kontrola wykonania 

powierzonych zadań, 

e) opiniowanie wniosków uczestnika studiów doktoranckich o wyjazdy na konferencje 

i staże naukowe, 

f) opiniowanie rocznych sprawozdań uczestnika studiów doktoranckich z przebiegu jego 

pracy naukowej, 

g) opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów doktoranckich, 

h) wnioskowanie na piśmie do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy 

uczestników studiów doktoranckich w przypadkach określonych w § 12 ust. 1 i 2 

niniejszego regulaminu. 

2. Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów doktoranckich pisemną ocenę 

postępów w pracy naukowej doktorantów, którymi się opiekuje, za ostatni rok 

akademicki, w terminie do 15 września. 

VIII. Uprawnienia rady jednostki organizacyjnej 

§ 20 

1. Rada jednostki organizacyjnej uczelni podejmuje uchwały dotyczące prowadzonych 

studiów doktoranckich. Uchwały te nie mogą pozostawać w sprzeczności z niniejszym 

regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Rada jednostki organizacyjnej uczelni: 

a) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 

b) zatwierdza sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich. 

IX. Uprawnienia i obowiązki kierownika studiów doktoranckich 

§ 21 

1. Organizacją i przebiegiem studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej kieruje 

kierownik studiów doktoranckich. 

2. Kierownik studiów doktoranckich: 

a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich, 

b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, 

c) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich, 

d) pełni funkcję przewodniczącego wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialnej 

opiniującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

e) rozpatruje wnioski doktorantów o przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich zgodnie z §14 niniejszego regulaminu, 
 

f) sprawuje bieżącą kontrolę nad przebiegiem studiów doktoranckich, 

g) opiniuje wnioski doktorantów kierowane do rektora, 
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h) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich, 

i) zawiadamia rektora o zakończonych przewodach doktorskich uczestników studiów 

doktoranckich oraz o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich, 

j) opiniuje wnioski doktorantów o wyjazdy na staże wraz z propozycją dotyczącą 

wypłacania bądź wstrzymania stypendium doktoranckiego w tym okresie, 

k) przedstawia radzie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie roczne 

sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich, 

l) prowadzi dokumentację studiów doktoranckich, 

m) podejmuje doraźne decyzje w sprawach studiów doktoranckich. 

X. Postanowienia końcowe 

§ 22 

1. Tryb zdobywania stopnia naukowego doktora przez doktoranta reguluje ustawa z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim regulują 

odrębne przepisy. 

§ 23 

1. Dziekan rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów 

doktoranckich w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 2b), 2c) i 2e). 

2. W sprawach, których nie rozstrzyga jednoznacznie niniejszy regulamin, decyzję 

podejmuje dziekan. 

3. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego. 

§ 24 

Regulamin studiów doktoranckich został uchwalony przez Senat Politechniki Częstochowskiej 

w dniu 22 marca 2017 r. po uzgodnieniu jego treści z Uczelnianą Radą Doktorantów. Na 

podstawie art. 161 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018. 


