REGULAMIN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa organizację i tok studiów doktoranckich na Wydziale Nauk
Historycznych

i Społecznych UKSW, zwanych dalej ,,studiami doktoranckimi”

2. Studia doktoranckie są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyŜszym , aktów prawnych do tej ustawy oraz niniejszego regulaminu.

§2
1. Celem

kształcenia

na

studiach

doktoranckich

jest

przygotowanie

uczestników

do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii lub socjologii.
2. Studia są bezpłatne.
§3
Program studiów doktoranckich jest realizowany na zasadzie współpracy przez instytuty
wydziałowe.
§4
Nadzór merytoryczny nad studentami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału.

II. REKRUTACJA
§5
Rekrutacja na studia odbywa się wg zasad określonych w uchwale Senatu.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§6
1.Studia doktoranckie trwają cztery lata. Okres odbywania studiów doktoranckich przedłuŜa
się dodatkowo:

1) uczestnikom studiów doktoranckich pozostającym w zatrudnieniu – o czas trwania
udzielonego przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego, ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów;
2) uczestnikom studiów doktoranckich niepozostającym w zatrudnieniu – o okres,
jaki przysługiwałby im z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego, gdyby pozostawali
w zatrudnieniu. Okres ten ustala się z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
2.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby,
uczestnik studiów doktoranckich moŜe uzyskać zgodę rektora na przedłuŜenie okresu
odbywania studiów, nie dłuŜej jednak niŜ o rok. Wymaga to złoŜenia podania skierowanego
przez doktoranta do Rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, najpóźniej
przed zakończeniem czwartego roku studiów.
§7
Rok akademicki obejmuje kalendarz określony zarządzeniem Rektora UKSW. Dzieli się
na okres zajęć, sesje egzaminacyjne, przerwę semestralną i przerwę wypoczynkową,
w wymiarze ośmiu tygodni.
§8
Rektor UKSW na wniosek Dziekana WNHiS powołuje kierownika studiów
doktoranckich spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w UKSW.
§9
Szczegółowy rozkład zajęć w danym semestrze ustala kierownik studiów doktoranckich.
§ 10
Program i plan studiów doktoranckich uchwala Rada Wydziału na wniosek kierownika
studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów,
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat.

§ 11
Opiekuna naukowego powołuje kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
na pisemny wniosek doktoranta, po uzgodnieniu tego wniosku z potencjalnym opiekunem.
Powołanie opiekuna powinno nastąpić najpóźniej do końca pierwszego semestru studiów.
Opiekunem naukowym doktoranta moŜe być nauczyciel akademicki zatrudniony w UKSW

w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego.
§ 12
Opiekun naukowy sprawuje nadzór nad co najwyŜej trzema doktorantami z jednego
rocznika studiów oraz co najwyŜej nad sześcioma we wszystkich rocznikach studiów łącznie.
Do limitu tego nie wlicza się absolwentów studiów, którzy nie obronili pracy doktorskiej
w ciągu czterech lat studiów doktoranckich, a dany opiekun naukowy został wyznaczony
na promotora ich prac doktorskich.
§ 13
Dobór zajęć fakultatywnych określa opiekun naukowy w porozumieniu z kierownikiem
studiów doktoranckich, który nadzoruje organizację zajęć.
§ 14
1. Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem studiów doktoranckich sprawuje Dziekan
WNHiS, który w szczególności opiniuje i kieruje do Rektora UKSW wnioski kierownika
studiów doktoranckich w sprawach:
1) przyjęcia na studia doktoranckie;
2) przedłuŜenia,

w

indywidualnych

przypadkach,

okresu

odbywania

studiów

doktoranckich;
3) przyznania lub cofnięcia stypendium
2. Rektor UKSW podejmuje decyzje w sprawach wymienionych w ust.1.
§ 15
Oceny postępów w pracy naukowej doktorantów dokonuje w formie pisemnej opiekun
naukowy lub promotor. Ocena ta przedstawiona jest Radzie Wydziału na zakończenie roku
akademickiego.
§ 16
Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo wydane wg wzoru ustalonego
przez Ministra Edukacji i Nauki.

IV. ZALICZENIA I EGZAMINY
§ 17
Doktoranci, którzy nie posiadają dyplomu magisterskiego z zakresu danej dyscypliny
naukowej (historii lub socjologii) zdają dodatkowo w trakcie trwania studiów egzaminy
z przedmiotów uzupełniających przewidzianych programem studiów doktoranckich.
§ 18
Uchwalony przez Radę Wydziału program studiów doktoranckich określa, które przedmioty
programu kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.
§ 19
Zaliczenie przedmiotu lub egzamin przeprowadza osoba realizująca dany przedmiot.
§ 20
Doktoranci otrzymują indeks doktoranta, w którym z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów
wpisywane są oceny odpowiadające skali ocen stosowanej w UKSW.
§ 21
W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu doktorant ma prawo do jednego egzaminu
poprawkowego z kaŜdego przedmiotu. Terminy egzaminów poprawkowych wyznacza
egzaminator w uzgodnieniu z kierownikiem studiów doktoranckich
§ 22
Rok nauki na studiach doktoranckich zalicza kierownik studiów.

V. EGZAMINY DOKTORSKIE
§ 23
Doktoranci zobowiązani są do złoŜenia trzech egzaminów doktorskich z dyscypliny
podstawowej (przedmiot kierunkowy), dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowoŜytnego
(z terminologią danej dyscypliny).

VI. OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW
§ 24
Do podstawowych obowiązków doktorantów naleŜy:

1) realizowanie programu studiów i składanie wyznaczonych egzaminów;
2) prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu;
3) uczestniczenie w międzyuczelnianym Ŝyciu naukowym, które moŜe mieć formę
udziału w szkołach letnich dla doktorantów, konferencjach i sympozjach naukowych
i międzyuczelnianych projektach badawczych;
4) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów;
5) uczestniczenie w działalności organizacyjnej Wydziału,
6) przestrzeganie przepisów obowiązujących w UKSW.
§ 25
Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta nie moŜe przekraczać 90 godzin
dydaktycznych rocznie. Łączny wymiar zajęć moŜe wynieść 180 godzin i jest realizowany
pomiędzy drugim a szóstym semestrem studiów.
§ 26
Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w § 24 oraz § 25
mogą zostać skreśleni z listy doktorantów.
§ 27
Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Od decyzji tej słuŜy
odwołanie do Rektora UKSW w terminie dwóch tygodni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

VII. UPRAWNIENIA DOKTORANTÓW
§ 28
Doktoranci mają prawo do:
1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni;
2) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

§ 29
Doktorant moŜe otrzymać stypendium doktoranckie. Decyzję o przyznaniu stypendium
doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor UKSW

na podstawie opinii Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. Stypendium jest przyznawane
na dany rok akademicki. Decyzja o jego przedłuŜeniu jest podejmowana na podstawie
przedłoŜonego sprawozdania i opinii opiekuna naukowego.

§ 30
Minimalne stypendium, o którym mowa w§ 29 nie moŜe być niŜsze niŜ 60%
minimalnego

wynagrodzenia

zasadniczego

asystenta

ustalonego

w

przepisach

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§ 31
Doktoranci otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie
w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 32
Doktoranci Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych wraz z doktorantami innych
Wydziałów UKSW w których prowadzone są studia doktoranckie tworzą samorząd
doktorantów, którego zasady działania określa Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW

§ 33
Doktoranci maja prawo do pomocy materialnej, której formę, warunki tryb przyznawania
i

wypłacania oraz

wysokość świadczeń

określa Regulamin

Pomocy Materialnej

dla Doktorantów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Rozprawa doktorska przygotowana przez doktoranta pod opieką promotora musi spełniać
wymagania określone w ustawie z 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).

§ 35
Zmiany w regulaminie studiów doktoranckich dokonuje Senat UKSW.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

