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PojĊcia uĪyte w Regulaminie: 
Doktorant – osoba ksztaáFąca siĊ w Szkole Doktorskiej i realizująca tematykĊ badawczą w wybranej dyscyplinie i okre-
Ğlonej Jednostce, 
Jednostka – wydziaá Politechniki PoznaĔskiej,  
Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z póĨn. zm.), 
Uczelnia – Politechnika PoznaĔska, 
Senat – Senat Akademicki Politechniki PoznaĔskiej,  
Szkoâa Doktorska – Szkoáa Doktorska Politechniki PoznaĔskiej (Zarządzenie Nr 8 Rektora Politechniki PoznaĔskiej z dnia 
28 maja 2019 r. (RO/V/8/2019)), 
Rektor – rektor Politechniki PoznaĔskiej, 
Dyrektor – dyrektor Szkoáy Doktorskiej Politechniki PoznaĔskiej, 
Rada Naukowa – ciaáo opiniodawczo-doradcze w Szkole Doktorskiej, 
Rada Dyscypliny – organ posiadający kompetencje do nadawania stopnia naukowego w okreĞlonej dyscyplinie, 
PrzewodniczĆcy Rady Dyscypliny – kierujący Radą Dyscypliny, 
Koordynator – koordynator Szkoáy Doktorskiej w ramach dyscypliny, osoba sprawująca opiekĊ nad doktorantami realizu-
Mącymi tematykĊ badawczą w ramach okreĞlonej dyscypliny.   
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I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 
1. Ksztaácenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i prowadzone jest w Uczelni w nastĊpu-

Mących dyscyplinach: 
1) architektura i urbanistyka, 
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika, 
3) informatyka techniczna i telekomunikacja, 
4) inĪynieria lądowa i transport, 
5) inĪynieria materiaáowa, 
6) inĪynieria mechaniczna, 
7) inĪynieria Ğrodowiska, górnictwo i energetyka, 
8) nauki chemiczne, 
9) nauki o zarządzaniu i jakoĞci. 

2. Ksztaácenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególnoĞci: 
1) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawĊ – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. 

poz. 1669, z póĨn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z póĨn. zm.), 
3) Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153 z póĨn. zm.), 
4) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia siĊ dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz. 
2218), 

5) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarza-
nych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie WyĪszym i Nauce POL-on (Dz.U. poz. 496), 

6) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 21 wrzeĞnia 2018 r. w sprawie dyplomów dok-
torskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. poz. 1837), 

7) Ramowego programu ksztaácenia (Uchwaáa Nr 207/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki PoznaĔskiej 
z dnia 18 grudnia 2019 r.), 

8) indywidualnych programów ksztaácenia i planów badawczych. 
3. Ksztaácenie w Szkole Doktorskiej jest bezpáatne. 
4. Ksztaácenie w Szkole Doktorskiej odbywa siĊ w jĊzyku angielskim. 
5. SzkoáĊ Doktorską tworzy, przeksztaáca i likwiduje Rektor. 
6. Nad dziaáalnoĞcią Szkoáy Doktorskiej prowadzonej w Uczelni nadzór sprawuje Rektor. 

 

II. PODJĊCIE KSZTAáCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

§ 2 
1. Rekrutacja do Szkoáy Doktorskiej odbywa siĊ w drodze otwartego konkursu opisanego w zasadach rekrutacji do 

Szkoáy Doktorskiej (Uchwaáa Nr 206/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki PoznaĔskiej z dnia 18 grudnia 
2019 r.).  

2. Osoba wpisana na listĊ doktorantów rozpoczyna ksztaácenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą záRĪenia Ğlubowania. 
3. Tekst Ğlubowania, o którym mowa w ust. 2, okreĞla zaáącznik nr 1. 
 

III. RAMOWY PROGRAM KSZTAáCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

§ 3 
1. Ramowy program ksztaácenia w Szkole Doktorskiej ustala Senat. Ustalenie programu wymaga zasiĊgniĊcia opinii 

samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upáywu terminu okreĞlonego w statucie, wymóg zasiĊgniĊcia 
opinii uwaĪa siĊ za speániony. 

2. Ramowy program ksztaácenia prowadzi do osiągniĊcia efektów ksztaácenia uwzglĊdniających ogólne charakterystyki 
efektów uczenia siĊ dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejĊtnoĞci i kom-
petencji spoáecznych. 

3. Ksztaácenie w Szkole Doktorskiej stwarza moĪliwoĞci do: 
1) realizacji indywidualnego programu ksztaácenia, obejmującego zajĊcia obowiązkowe, fakultatywne, szkolenia  
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i praktyki, 
2) realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym prowadzenia badaĔ naukowych, takĪe poza Jednostką, 
3) wspóápracy naukowej w zespoáach badawczych, w tym takĪe miĊdzynarodowych, 
4) przygotowania i posiadania w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuáu naukowego opublikowanego w czasopiĞmie naukowym lub w recenzowanych materiaáach z kon-
ferencji miĊdzynarodowej, które w roku opublikowania artykuáu w ostatecznej formie byáy ujĊte w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy lub 

b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej 
formie byáo ujĊte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 
2 lit. a Ustawy albo rozdziaá w takiej monografii, lub 

c) dzieáa artystycznego o istotnym znaczeniu, 
5) uczestniczenia w Īyciu Ğrodowiska naukowego w kraju i za granicą. 

4. àączny wymiar zajĊü obowiązkowych, fakultatywnych, szkoleĔ i praktyk zapewnia doktorantowi uzyskanie punktów 
ECTS okreĞlonych w Ramowym programie ksztaácenia.  

5. ZajĊcia wynikające z Ramowego programu ksztaácenia mogą byü realizowane przez doktoranta zarówno na Uczelni, 
jak i – w pewnej czĊĞci – w innych instytucjach ksztaáFących doktorantów w kraju i za granicą. Uznawanie osiągniĊü 
doktoranta poza Uczelnią odbywa siĊ zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie ECTS. Dopuszcza siĊ zalicze-
nie czĊĞci indywidualnego programu ksztaácenia po przedstawieniu pisemnego zaĞwiadczenia z instytucji goszczącej. 

6. Do oceniania poziomu wiedzy, kompetencji i umiejĊtnoĞci stosuje siĊ nastĊpująFą skalĊ ocen: bardzo dobry (5,0), 
dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). 

7. Sposób dokumentowania przebiegu ksztaácenia okreĞla zaáącznik nr 2 do Ramowego programu ksztaácenia.  
8. Zapewnienie doktorantom moĪliwoĞci zrealizowania praktyki zawodowej jest zadaniem Jednostki, w której doktoranci 

prowadzą badania związane z realizacją pracy doktorskiej. 
9. W przypadku zaprzestania ksztaácenia doktorantów w danej dyscyplinie, Uczelnia zapewnia doktorantom przygoto-

wującym w tej dyscyplinie rozprawĊ doktorską moĪliwoĞü kontynuowania ksztaácenia w innej szkole doktorskiej na 
terenie Polski. 

10. W przypadku braku szkoáy doktorskiej prowadzącej ksztaácenie w danej dyscyplinie, Uczelnia pokrywa osobom, które 
utraciáy moĪliwoĞü ukoĔczenia ksztaácenia, koszty postĊpowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie ekster-
nistycznym. 

 

IV. PRZEBIEG KSZTAáCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

§ 4 
1. Ksztaácenie doktorantów w Szkole Doktorskiej: 

1) odbywa siĊ w formie stacjonarnej i trwa 8 semestrów, 
2) jest prowadzone na podstawie indywidualnego programu ksztaácenia oraz indywidualnego planu badawczego, 
3) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora, 
4) koĔczy siĊ záRĪeniem rozprawy doktorskiej.  

2. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzĊ doktoranta w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejĊtnoĞü samo-
dzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.  

3. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w za-
kresie zastosowania wyników wáasnych badaĔ naukowych w sferze gospodarczej lub spoáecznej albo oryginalne do-
konanie artystyczne. 

4. RozprawĊ doktorską moĪe stanowiü praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych 
tematycznie artykuáów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdroĪeniowa lub artystyczna,  
a takĪe samodzielna i wyodrĊbniona czĊĞü pracy zbiorowej. 

5. =áRĪenie rozprawy doktorskiej wymaga zaáączenia pozytywnej opinii promotora lub promotorów.  
6. =áRĪenie rozprawy doktorskiej nastĊpuje w trybie i na zasadach okreĞlonych przez wáDĞciwą RadĊ Dyscypliny. Prze-

wodniczący Rady Dyscypliny przesyáa Dyrektorowi informacje o záRĪeniu rozprawy doktorskiej.  
 

§ 5  

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. 
2. Sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji indywidualnego programu ksztaácenia oraz z rezultatów i postĊpów prac 

ujĊtych w indywidulanym planie badawczym za poprzedni rok akademicki, wraz z opinią promotora lub promotorów, 
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doktorant skáada do Koordynatora w ramach dyscypliny oraz w formie elektronicznej do administracji Szkoáy Doktor-
skiej w terminie do koĔca wrzeĞnia kaĪdego roku kalendarzowego na zasadach okreĞlonych przez Dyrektora. Wzór 
sprawozdania okreĞla zaáącznik nr 2.  

3. Promotor lub Koordynator w ramach dyscypliny moĪe wnioskowaü o komisyjną ocenĊ postĊpów pracy doktoranta  
w trakcie jego ksztaácenia w Szkole Doktorskiej, ale nie wczeĞniej niĪ po zakoĔczeniu pierwszego roku ksztaácenia 
doktoranta. 

4. Wniosek o przeprowadzenie komisyjnej oceny postĊpów pracy doktoranta, o której mowa w ust. 3, promotor lub Ko-
ordynator skáada do Dyrektora.  

5. W szczególnych przypadkach o komisyjną ocenĊ postĊpów pracy doktoranta, o której mowa w ust. 3, moĪe wniosko-
waü Dyrektor.  

6. Do przeprowadzenia oceny, o której mowa w ust. 3, stosuje siĊ odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzenia 
oceny Ğródokresowej, z wyáączeniem jawnoĞci wyniku oceny i jej uzasadnienia. 

§ 6 
Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, w szczególnoĞci: 

1) wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeĔ losowych;  
2) czasowej niezdolnoĞci do odbywania ksztaácenia spowodowanej chorobą; 
3) posiadania orzeczenia o stopniu niepeánosprawnoĞci; 
4) koniecznoĞci sprawowania osobistej opieki nad chorym czáonkiem rodziny; 
5) koniecznoĞci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku Īycia lub dzieckiem o orzeczonej 

niepeánosprawnoĞci; 
6) koniecznoĞci prowadzenia dáugotrwaáych badaĔ naukowych;  

moĪe na wniosek doktoranta, poparty przez promotora lub promotorów, przedáXĪ\ü termin záRĪenia rozprawy doktorskiej, 
okreĞlony w indywidualnym planie badawczym, áącznie nie dáXĪej jednak niĪ o 2 lata. 

§ 7 
1. Wniosek o przedáXĪenie terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej, o którym mowa w § 6 zawiera: 

1) dane doktoranta: imiĊ, nazwisko i numer albumu oraz wskazanie roku (semestru) akademickiego, w którym od-
bywa ksztaácenie;  

2) uzasadnienie wraz z okreĞleniem przewidywanego terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej; 
3) zmodyfikowany indywidualny plan badawczy i program ksztaácenia. 

2. Do wniosku doáącza siĊ: 
1) dokument uzasadniający przedáXĪenie terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej w przypadkach, o których mowa  

w § 6 pkt 1) -5),  
2) opiniĊ promotora lub promotorów, w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 6). 

3. Wniosek o przedáXĪenie terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej, o którym mowa w § 6 pkt 6), naleĪy záRĪ\ü do Dyrek-
tora nie póĨniej niĪ na 3 miesiące przed terminem planowanego záRĪenia rozprawy doktorskiej okreĞlonym w indywi-
dualnym planie badawczym. 

§ 8 
Dyrektor, na wniosek doktoranta, zawiesza ksztaácenie na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyĔskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyĔskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okreĞlonych w ustawie  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póĨn. zm.) zwanej dalej KP. 

§ 9 
Wnioski, o których mowa w § 7 i § 8, Dyrektor rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich záRĪenia.  

§ 10 
1. Doktoranta skreĞla siĊ z listy doktorantów w przypadku:  

1) negatywnego wyniku oceny Ğródokresowej; 
2) niezáRĪenia rozprawy doktorskiej w terminie okreĞlonym w indywidualnym planie badawczym; 
3) rezygnacji z ksztaácenia. 

2. Doktorant moĪe byü skreĞlony z listy doktorantów w przypadku: 
1) niezadowalającego postĊpu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 
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2) niewywiązywania siĊ z obowiązków wynikających z Regulaminu, indywidualnego programu ksztaácenia i indywi-
dualnego planu badawczego; 

3) negatywnego wyniku oceny przeprowadzonej na wniosek promotora, Koordynatora lub Dyrektora. 
3. SkreĞlenie z listy doktorantów nastĊpuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji Dyrektora przysáuguje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

§ 11 
1. Szkoáa Doktorska dokumentuje przebieg ksztaácenia doktorantów. 
2. DokumentacjĊ przebiegu ksztaácenia doktoranta w Szkole Doktorskiej przechowuje siĊ w teczce akt osobowych, w tym: 

1) dokumenty wymagane od kandydata do Szkoáy Doktorskiej na etapie rekrutacji, w tym: 
a) podanie o przyjĊcie do szkoáy doktorskiej, 
b) poĞwiadczoną przez pracownika uczelni za zgodnoĞü z oryginaáem kopiĊ dyplomu ukoĔczenia studiów dru-

giego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 
art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania siĊ o nadanie stopnia doktora w paĔstwie, w którego 
systemie szkolnictwa wyĪszego dziaáa uczelnia, która go wydaáa, 

c) curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego ksztaácenia i/lub zatrudnienia, 
d) list motywacyjny, 
e) deklaracjĊ wyboru tematyki badawczej z dostĊpnego wykazu oraz potencjalnego promotora, 
f) opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający moĪliwoĞü realizacji wybranej tematyki 

badawczej, 
2) dokumenty potwierdzające przyjĊcie do Szkoáy Doktorskiej: 

a) podpisany przez doktoranta akt Ğlubowania, 
b) potwierdzenie odbioru legitymacji doktoranta, 
c) kopia zaĞwiadczenia o przyjĊciu na studia wydawanego indywidualnie na wniosek doktoranta,  

3) dokumenty związane z przebiegiem ksztaácenia w Szkole Doktorskiej: 
a) informacjĊ o wyznaczeniu promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, 
b) karty przebiegu ksztaácenia, 
c) indywidualny plan badawczy i program ksztaácenia doktoranta,  
d) wynik oceny Ğródokresowej, 
e) roczne sprawozdania doktoranta, 
f) potwierdzenie záRĪenia rozprawy doktorskiej, 

4) inne dokumenty dotyczące doktoranta skáadane lub wydawane w czasie ksztaácenia w Szkole Doktorskiej.  
3. Dokumentowanie przebiegu ksztaácenia prowadzone jest w formie papierowej i elektronicznej. 
4. Uczelnia wprowadza dane doktorantów do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy. 
 

V. INDYWIDUALNY PROGRAM KSZTAáCENIA I PLAN BADAWCZY 

§ 12 
1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny program ksztaácenia oraz plan 

badawczy i skáada je Dyrektorowi w terminie 12 miesiĊcy od dnia rozpoczĊcia ksztaácenia.  
2. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego, dokumenty, o których mowa w ust. 1, skáadane są po zaopinio-

waniu takĪe przez promotora pomocniczego.  
3. Indywidualny program ksztaácenia tworzony jest na podstawie Ramowego programu ksztaácenia i powinien przewidy-

waü odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajĊü lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 
nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz co najmniej 2-miesiĊcznej praktyki w wybranej jednostce 
naukowej/badawczej/przemysáowej.  

§ 13 
1. Realizacja indywidualnego programu ksztaácenia i planu badawczego podlega: 

1) bieĪącemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego, 
2) ocenie Ğródokresowej. 

2. Indywidualny plan badawczy doktoranta okreĞla w szczególnoĞci: 
1) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i planowany termin jej záRĪenia, 
2) plan osiągniĊcia minimalnego dorobku naukowego okreĞlonego w § 3 ust. 3 pkt 4). 

3. Indywidualny plan badawczy doktoranta moĪe okreĞlaü: 
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1) przygotowanie i záRĪenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej dziaáalnoĞü nau-
kową lub badawczo-rozwojową w drodze konkursowej;  

2) odbycie co najmniej 2-miesiĊcznego staĪu naukowego w jednostce krajowej lub zagranicznej;  
3) wyjazd studyjny trwający co najmniej 2 tygodnie do jednostki krajowej lub zagranicznej;  
4) sposób upowszechnienia wyników badaĔ; 
5) plany uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych lub miĊdzynarodowych; 
6) udziaá we wspóáorganizowaniu konferencji naukowych krajowych lub miĊdzynarodowych. 

4. Indywidualne programy ksztaácenia oraz plany badawcze uwzglĊdniają charakterystyki drugiego stopnia efektów 
uczenia siĊ dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

5. W uzasadnionym przypadku, po ocenie Ğródokresowej moĪliwa jest jednorazowa modyfikacja indywidualnego planu 
badawczego.  

 

VI. OCENA ĞRÓDOKRESOWA 

§ 14 
1. Ocena Ğródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2-4 Ustawy przeprowadzana jest w poáowie okresu ksztaácenia 

okreĞlonego w Ramowym programie ksztaácenia.  
2. Szczegóáowy tryb i harmonogram przeprowadzania oceny Ğródokresowej okreĞla Dyrektor.  

§ 15 
1. Ocena Ğródokresowa doktorantów jest przeprowadzana przez Komisje ds. oceny Ğródokresowej w ramach poszcze-

gólnych dyscyplin. 
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powoáywana jest przez Rektora, na wniosek Dyrektora. 
3. W skáad Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopieĔ doktora 

habilitowanego lub tytuá profesora w dyscyplinie oraz posiadająca dorobek w tematyce badawczej, w której przygoto-
wywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uczelnią oraz co najmniej 2 osoby posiadające stopieĔ doktora 
habilitowanego lub tytuá profesora oraz reprezentujące okreĞloną dyscyplinĊ, w której przygotowywana jest rozprawa 
doktorska, zatrudnione w Uczelni.  

4. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą byü czáonkami Komisji. 
5. Dodatkowo w pracach Komisji, o której mowa w ust. 1, ma prawo uczestniczyü, bez prawa gáosu, przedstawiciel 

doktorantów desygnowany przez RadĊ Doktorantów. 
6. Skáad Komisji, o której mowa w ust. 1, jest jawny. 
7. Osobie wchodzącej w skáad Komisji, zatrudnionej poza Uczelnią, przysáuguje wynagrodzenie w wysokoĞci 20% wy-

nagrodzenia profesora. 

§ 16 
1. Ocena Ğródokresowa przeprowadzana jest przez KomisjĊ na podstawie: 

1) pisemnego autoreferatu, w którym doktorant przedstawia sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badaw-
czego; 

2) przedstawionej przez doktoranta prezentacji osiągniĊü naukowych, związanych z realizacją pracy doktorskiej;   
3) dyskusji naukowej z doktorantem. 

2. W trakcie dyskusji naukowej, o której mowa w ust. 1, pkt 3) doktorantowi zadawane są pytania w przedmiocie realizacji 
zamierzeĔ badawczych.  

3. Ocenie Ğródokresowej podlega takĪe realizacja przez doktoranta indywidualnego programu ksztaácenia oraz planu 
badawczego, w szczególnoĞci terminowoĞci i jakoĞci wykonywania zadaĔ wynikających z harmonogramu przygoto-
wania rozprawy doktorskiej. 

4. Ocena Ğródokresowa koĔczy siĊ wynikiem pozytywnym albo negatywnym.  
5. Komisja, nie póĨniej niĪ w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzenia oceny Ğródokresowej przekazuje Dy-

rektorowi jej wynik wraz z uzasadnieniem. 
6. Wynik oceny Ğródokresowej wraz z uzasadnieniem jest poĞwiadczony przez wszystkich czáonków Komisji. 
7. Wynik oceny Ğródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny.  
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VII. PRAWA I OBOWIąZKI DOKTORANTÓW 

§ 17 
1. Doktorant rozpoczyna ksztaácenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą záRĪenia Ğlubowania, którego treĞü okreĞla 

zaáącznik nr 1. 
2. JednoczeĞnie moĪna byü doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.  
3. Doktorant jest obowiązany do: 

1) postĊpowania zgodnie ze záRĪonym Ğlubowaniem, 
2) zapoznania siĊ z Regulaminem i postĊpowania zgodnie z nim, 
3) stosowania siĊ do aktów prawa wewnĊtrznego wydawanych przez Dyrektora, 
4) przestrzeganie przepisów obowiązujących w Uczelni, 
5) terminowego realizowania indywidualnego programu ksztaácenia i planu badawczego, 
6) uczestniczenia w zajĊciach dydaktycznych i organizacyjnych oraz zdawania egzaminów, uzyskiwania zaliczeĔ, 

odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajĊü dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadze-
niu, w wymiarze do 60 godzin rocznie i speánienia innych wymagaĔ przewidzianych w ramach szkoáy doktorskiej, 

7) postĊpowania zgodnie z Kodeksem Etyki Doktoranta,  
8) przestrzegania praw wáasnoĞci przemysáowej i zasad komercjalizacji oraz zasad korzystania z infrastruktury ba-

dawczej obowiązujących w jednostkach Uczelni, 
9) skáadania sprawozdania rocznego, 
10) ]áRĪenia oĞwiadczenia, na potrzeby ewaluacji jakoĞci dziaáalnoĞci naukowej, upowaĪniającego UczelniĊ do wy-

kazania osiągniĊü naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,  
11) posiadania elektronicznego identyfikatora lub identyfikatorów naukowca, zgodnego z miĊdzynarodowymi stan-

dardami, w tym identyfikatora ORCID,  
12) sprawozdawania osiągniĊü naukowych, które powstaáy w związku z odbywaniem ksztaácenia w szkole doktor-

skiej na potrzeby ewaluacji jakoĞci dziaáalnoĞci naukowej,  
13) bezzwáocznego powiadomienia administracji Szkoáy Doktorskiej oraz Jednostki, w której doktorant przygotowuje 

rozprawĊ doktorską, o zmianie nazwiska i adresu, podjĊciu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademic-
kiego lub pracownika naukowego, a takĪe o zmianie innych danych wymaganych przez Jednostki. 

4. Doktorant ma prawo do: 
1) posiadania legitymacji doktoranta, 
2) otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach okreĞlonych w art. 209 Ustawy, 
3) przerw wypoczynkowych, które powinny byü wykorzystane w okresie wolnym od zajĊü dydaktycznych przewi-

dzianych w indywidualnym planie badawczym, w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku; 
4) zawieszenia ksztaácenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyĔskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyĔskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okreĞlonych w KP; 
5) przedáXĪenia terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej, nie dáXĪej jednak niĪ o 2 lata – na zasadach okreĞlonych  

w Regulaminie;  
6) opieki merytorycznej w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz nad swoją pracą badawczo-naukową 

i dydaktyczną ze strony promotora/promotorów i/lub promotora pomocniczego; 
7) wnioskowania w uzasadnionych przypadkach o zmianĊ promotora i/lub promotora pomocniczego; 
8) korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego, programów komputerowych, laboratoriów, sprzĊtu 

i aparatury badawczej w zakresie niezbĊdnym do realizacji indywidualnego programu ksztaácenia oraz planu 
badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej; 

9) korzystania z oĞrodków sportowych Uczelni na takich samych zasadach jak studenci; 
10) zrzeszania siĊ w organizacjach lub stowarzyszeniach doktorantów, w szczególnoĞci w koáach naukowych oraz 

zespoáach artystycznych i sportowych; 
11) wsparcia w przygotowaniu wniosków grantowych; 
12) odbywania staĪy naukowych; 
13) ubiegania siĊ o przewidziane w Ustawie stypendia i nagrody; 
14) ]áRĪenia rozprawy doktorskiej w terminie wczeĞniejszym niĪ termin ukoĔczenia ksztaácenia przewidziany w indy-

widualnym programie ksztaácenia pod warunkiem zrealizowania programu ksztaácenia i osiągniĊcia wszystkich 
efektów uczenia siĊ;  

15) obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz zdrowotnego.  

§ 18 
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie na zasadach okreĞlonych w art. 209 

Ustawy. 
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2. àączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie moĪe przekroczyü 4 lat z zastrzeĪe-
niem art. 209, ust. 3 Ustawy. 

3. WysokoĞü miesiĊcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym zostaáa przeprowadzona ocena Ğródokresowa; 
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym zostaáa przeprowadzona ocena Ğródokresowa. 

4. WysokoĞü stypendium doktoranckiego moĪe byü uzaleĪniona od osiągniĊü doktoranta.  
5. W okresie zawieszenia ksztaácenia do ustalenia wysokoĞci stypendium doktoranckiego stosuje siĊ odpowiednio prze-

pisy dotyczące ustalania zasiáku macierzyĔskiego, z tym, Īe przez podstawĊ wymiaru zasiáku rozumie siĊ wysokoĞü 
miesiĊcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 3, przysáugującego w dniu záRĪenia wniosku o zawie-
szenie. 

6. Doktorant posiadający orzeczenie o niepeánosprawnoĞci, orzeczenie o stopniu niepeánosprawnoĞci albo orzeczenie, 
o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeánosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z poĨn. zm.), otrzymuje stypendium doktoranckie 
w wysokoĞci zwiĊkszonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 3 pkt 1). 

7. Doktorant, o którym mowa w ust. 6, zobowiązany jest niezwáocznie dostarczyü wáDĞciwe orzeczenie do administracji 
Szkoáy Doktorskiej.  

8. Doktorant, który záRĪ\á rozprawĊ doktorską w terminie wczeĞniejszym niĪ termin ukoĔczenia ksztaácenia przewidziany 
w indywidualnym programie ksztaácenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upáywa termin ukoĔ-
czenia ksztaácenia, jednak nie dáXĪej niĪ przez 6 miesiĊcy.  

9. SkreĞlenie doktoranta z listy doktorantów powoduje wstrzymanie ĞwiadczeĔ, o których mowa w ust. 3. WypáatĊ�Ğwiad-
czeĔ wstrzymuje siĊ z pierwszym dniem miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym decyzja o skreĞleniu staáa 
siĊ ostateczna. 

§ 19 
Doktorant nie moĪe byü zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz ten nie dotyczy zatrud-
nienia doktoranta: 

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy,  
2) po ocenie Ğródokresowej zakoĔczonej wynikiem pozytywnym, z tym, Īe w przypadku zatrudnienia w wymiarze 

przekraczającym poáowĊ peánego wymiaru czasu pracy, wysokoĞü stypendium wynosi 40% wysokoĞci miesiĊcz-
nego stypendium, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt. 2) Regulaminu,   

3) któremu nie przysáuguje stypendium doktoranckie. 

§ 20 
1. Doktorantowi, który uzyskaá stopieĔ doktora w wyniku ukoĔczenia Szkoáy Doktorskiej, okres ksztaácenia w tej szkole, 

nie dáXĪszy niĪ 4 lata, zalicza siĊ do okresu pracy, od którego zaleĪą uprawnienia pracownicze. 
2. Doktorantowi, który nie ukoĔczyá ksztaácenia w Szkole Doktorskiej z powodu: 

1) podjĊcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, 
2) zaprzestania ksztaácenia doktorantów w danej dyscyplinie 
– okres ksztaácenia w tej szkole, nie dáXĪszy niĪ 4 lata, zalicza siĊ do okresu pracy, od którego zaleĪą uprawnienia 
pracownicze, o ile uzyskaá stopieĔ doktora. 

§ 21 
Doktorant moĪe ubiegaü siĊ o:  

1) zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub wyĪywienie w stoáówce studenckiej Uczelni,  
2) zakwaterowanie maáĪonka lub dziecka w domu studenckim Uczelni  

– na zasadach i w trybie okreĞlonych w regulaminie ĞwiadczeĔ dla studentów. 
3) kredyt studencki, z tym, Īe: 

a) kredyt moĪe otrzymaü doktorant, który nie ukoĔczyá 35. roku Īycia, 
b) kredyt jest udzielany na okres ksztaácenia w Szkole Doktorskiej tylko raz, nie dáXĪej niĪ na 4 lata. 

§ 22 
1. :áadze Uczelni podejmują dziaáania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji indywidualnego programu 

ksztaácenia w Szkole Doktorskiej przez doktorantów niepeánosprawnych, uwzglĊdniając stopieĔ i charakter niepeáno-
sprawnoĞci oraz specyfikĊ Szkoáy Doktorskiej poprzez dostosowanie zajĊü do indywidualnych moĪliwoĞci niepeáno-
sprawnych doktorantów. 
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2. Doktoranci niepeánosprawni mogą ubiegaü siĊ o dostosowanie formy, terminów oraz czasu trwania zaliczeĔ i egza-
minów do ich uzasadnionych potrzeb. Tryb i zakres dostosowania zgodny z ich indywidualnymi moĪliwoĞciami okreĞla 
Dyrektor w uzgodnieniu z peánomocnikiem rektora ds. osób niepeánosprawnych. 

3. W przypadku trudnoĞci w studiowaniu wynikających z niepeánosprawnoĞci, w celu wyrównania szans edukacyjnych, 
doktorant niepeánosprawny moĪe korzystaü podczas zajĊü i egzaminów z pomocy asystenta osoby niepeánosprawnej. 

4. Podczas zajĊü i egzaminów doktorant niepeánosprawny moĪe korzystaü ze specjalistycznego sprzĊtu, umoĪliwiają-
cego mu peány udziaá w programie ksztaácenia, po wczeĞniejszym uzyskaniu zgody peánomocnika rektora ds. osób 
niepeánosprawnych. 

§ 23 
1. Doktoranci w Uczelni tworzą samorząd doktorantów. 
2. Do samorządu doktorantów stosuje siĊ odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 ust. 2-9 Ustawy.  
3. Doktoranci mają prawo zrzeszania siĊ w organizacjach doktorantów w Uczelni. 

§ 24 
1. Doktorant podlega odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyn 

uchybiający godnoĞci doktoranta. Do odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej doktorantów stosuje siĊ odpowiednio przepisy 
art. 307 ust. 2, art. 308-320 Ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 321 Ustawy.  

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawĊ doktoranta orzeka w skáadzie záRĪonym z przewodniczącego skáadu 
orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz w równej liczbie z doktorantów i nauczycieli akademickich.  

 

VIII. WYZNACZANIE I OBOWIąZKI PROMOTORA 

§ 25 
1. W terminie 3 miesiĊcy od dnia podjĊcia ksztaácenia doktorantowi wyznacza siĊ promotora lub promotorów, albo pro-

motora i promotora pomocniczego. 
2. Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, bio-

Uąc pod uwagĊ deklaracjĊ potencjalnego promotora záRĪoną podczas procesu rekrutacji. 
3. Promotorem moĪe zostaü osoba, która: 

1) posiada stopieĔ doktora habilitowanego lub tytuá profesora, 
2) nie ukoĔczyáa 65 roku Īycia, 
3) nie speánia warunku 1) i jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a wáDĞciwa Rada Dyscy-

pliny uznaáa, Īe posiada znaczące osiągniĊcia w zakresie zagadnieĔ naukowych, których dotyczy rozprawa dok-
torska, 

4) nie speánia warunków 2), lecz kieruje projektami naukowymi, grantami lub innymi programami umoĪliwiającymi 
sfinansowanie stypendium doktoranckiego i badaĔ doktoranta oraz deklaruje zapewnienie moĪliwoĞü ich prowa-
dzenia w okreĞlonej Jednostce. 

4. Promotorem pomocniczym moĪe byü osoba posiadająca stopieĔ doktora. 
5. Zgodnie z Regulaminem nadawania stopnia doktora na Uczelni, zmianĊ promotora lub promotorów, albo promotora  

i promotora pomocniczego dokonuje odpowiednia Rada Dyscypliny na uzasadniony wniosek doktoranta.  
6. Przewodniczący Rady Dyscypliny przesyáa Dyrektorowi informacje o wyznaczeniu lub zmianie promotora lub promo-

torów, albo promotora i promotora pomocniczego.  
7. Rada Naukowa Szkoáy Doktorskiej ma prawo ustaliü maksymalną liczbĊ doktorantów, których promotorem moĪe byü 

jeden pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy. 

§ 26 
Promotorem nie moĪe zostaü osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: 

1) byáa promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreĞleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny 
Ğródokresowej, lub 

2) sprawowaáa opiekĊ nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające siĊ o stopieĔ doktora, 
które nie uzyskaáy pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. Ustawy lub 

3) nie posiada dorobku naukowego związanego z proponowaną tematyką badawczą rozprawy doktorskiej. 
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§ 27 
Do obowiązków promotora naleĪy, w szczególnoĞci: 

1) udzielanie doktorantowi pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej oraz umoĪliwienie uczestnictwa 
w pracach badawczych Jednostki, 

2) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju naukowego doktoranta i stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej, 
3) zapewnienie podstawowego warsztatu badawczego i pomoc w jego organizacji, 
4) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doĞwiadczeĔ dydaktycznych, 
5) wspieranie aktywnoĞci w zakresie pozyskiwania grantów oraz mobilnoĞci doktoranta i zawiadamianie admini-

stracji Szkoáy Doktorskiej o udzieleniu zgody na wyjazd doktoranta na praktykĊ, stypendium lub staĪ, 
6) opiniowanie wniosków doktorantów dotyczących uczestnictwa w krajowych i miĊdzynarodowych seminariach, 

konferencjach i sympozjach naukowych,  
7) opiniowanie rocznych sprawozdaĔ doktoranta, 
8) opiniowanie wniosków o przedáXĪenie terminu záRĪenia rozprawy doktorskiej  
9) wnioskowanie do Dyrektora o skreĞlenie z listy doktorantów, 
10) sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, 
11) uzgodnienie z doktorantem indywidualnego planu badawczego zgodnie z art. 202 ust. 1 Ustawy oraz indywidu-

alnego programu ksztaácenia, 
12) sprawowanie bieĪącego nadzoru nad realizacją indywidualnego planu badawczego i programu ksztaácenia, 
13) sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem w ramach Pracowni badawczej,  
14) dbaáRĞü o rozwój naukowy doktoranta i wysoką jakoĞü przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 
 

IX. KIEROWANIE SZKOáą DOKTORSKą 

§ 28 
1. Szkoáą doktorską kieruje Dyrektor.  
2. Dyrektorem moĪe byü nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopieĔ doktora habilitowanego, zatrudniony  

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz posiadający istotny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat. 
3. ZastĊpcĊ dyrektora, spoĞród Koordynatorów reprezentujących dyscypliny, powoáuje i odwoáuje Rektor na wniosek 

Dyrektora.  
4. Zakres obowiązków zastĊpcy dyrektora okreĞla Dyrektor. 
5. Powoáanie Dyrektora i zastĊpcy dyrektora nastĊpuje na okres czteroletniej kadencji, zgodnej z kadencją rektora. Ta 

sama osoba moĪe peániü funkcjĊ Dyrektora lub zastĊpcy dyrektora nie wiĊcej niĪ dwie nastĊpujące po sobie kadencje. 
Niepeánej kadencji nie wlicza siĊ do liczby tych kadencji.  

6. Do zadaĔ Dyrektora naleĪy w szczególnoĞci: 
1) reprezentowanie Szkoáy Doktorskiej i Uczelni w zakresie okreĞlonym przez Rektora;  
2) sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji do Szkoáy Doktorskiej, w tym rekomendowanie Rektorowi skáadu 

Komisji Konkursowych w ramach okreĞlonych dyscyplin naukowych; 
3) sprawowanie nadzoru nad ksztaáceniem doktorantów, w tym nad realizacją Ramowego programu ksztaácenia; 
4) monitorowanie jakoĞci ksztaácenia w Szkole Doktorskiej oraz jakoĞci opieki naukowej, w tym przygotowywanie 

Szkoáy Doktorskiej do ewaluacji; 
5) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z ksztaáceniem doktorantów w zakresie okreĞlonym przez 

Rektora; 
6) dysponowanie Ğrodkami finansowymi w ramach przyznanej subwencji oraz udzielonego upowaĪnienia, zgodnie 

z zasadami okreĞlonymi przez Rektora; 
7) rekomendowanie Rektorowi skáadu Komisji ds. ocen Ğródokresowych w porozumieniu z Przewodniczącym wáa-

Ğciwej Rady Dyscypliny; 
8) sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania oceny Ğródokresowej; 
9) podejmowanie rozstrzygniĊü związanych z ksztaáceniem doktorantów; 
10) wspóápraca z wáDĞciwymi Przewodniczącymi Rady Dyscypliny w zakresie związanym z ksztaáceniem doktoran-

tów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;  
11) wspóápraca z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym w zakresie ksztaácenia doktorantów; 
12) wspieranie aktywnoĞci grantowej oraz mobilnoĞci krajowej i miĊdzynarodowej doktorantów; 
13) dbaáRĞü o sprawy socjalno-bytowe doktorantów; 
14) koordynowanie prac Rady Naukowej Szkoáy Doktorskiej;  
15) wspóápraca z samorządem doktorantów; 
16) przedstawianie Senatowi, po zasiĊgniĊciu opinii Rady Naukowej Szkoáy Doktorskiej, projektu Regulaminu Szkoáy 
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Doktorskiej;  
17) przedstawianie Senatowi, po zasiĊgniĊciu opinii Rady Naukowej Szkoáy Doktorskiej, projektu dotyczącego Ra-

mowego programu ksztaácenia oraz zasad rekrutacji do Szkoáy Doktorskiej. 
7. Dyrektor odpowiada za gospodarkĊ finansową Szkoáy Doktorskiej. 
 

X. RADA NAUKOWA SZKOáY DOKTORSKIEJ 

§ 29 
1. W szkole doktorskiej dziaáa Rada Naukowa Szkoáy Doktorskiej.  
2. Rada Naukowa Szkoáy Doktorskiej jest ciaáem opiniodawczo-doradczym, powoáywanym na okres kadencji Dyrektora.  

§ 30 
W skáad Rady Naukowej wchodzą: 

1) Dyrektor – jako Przewodniczący; 
2) po jednym przedstawicielu dyscypliny (Koordynator w ramach dyscypliny) wskazanym przez Przewodniczącego 

Rady Dyscypliny. Przedstawicielem moĪe byü osoba, która posiada co najmniej stopieĔ doktora habilitowanego;  
3) dwóch przedstawicieli doktorantów wybieranych zgodnie z Regulaminem samorządu doktorantów. 

§ 31 
Do zadaĔ Rady Naukowej Szkoáy Doktorskiej naleĪy w szczególnoĞci: 

1) opracowanie oraz monitorowanie realizacji strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania Szkoáy Doktorskiej; 
2) opracowanie sposobu weryfikacji efektów uczenia siĊ dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
3) dbaáRĞü o zapewnienie wysokiej jakoĞci procesu ksztaácenia doktorantów oraz przygotowania rozpraw doktor-

skich;  
4) dbaáRĞü o wysoką jakoĞü procesu rekrutacji do Szkoáy Doktorskiej, w szczególnoĞci wyraĪanie opinii w sprawie 

zasad i kryteriów rekrutacji; 
5) wyraĪanie opinii w sprawach dotyczących ksztaácenia doktorantów, w tym w sprawie programów ksztaácenia oraz 

w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących ksztaácenie w Szkole Doktorskiej; 
6) wyraĪanie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktoran-

tów; 
7) wyraĪanie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny Ğródokresowej; 
8) wyraĪanie opinii w sprawie Regulaminu. 

 

XI. OBSáUGA ADMINISTRACYJNA SZKOáY DOKTORSKIEJ 

§ 32 
1. Administracja Szkoáy Doktorskiej podlega Dyrektorowi. 
2. W obowiązkach obsáugi administracyjnej Szkoáy Doktorskiej jest:  

1) koordynowanie spraw formalnych związanych z tworzeniem i likwidacją Szkoáy Doktorskiej, 
2) przygotowywanie uchwaá Senatu oraz zarządzeĔ Rektora regulujących dziaáalnoĞü Szkoáy Doktorskiej, 
3) prowadzenie dokumentacji Szkoáy Doktorskiej, w tym Rady Naukowej, sprawozdawczoĞci i statystyki, 
4) prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej przebiegu ksztaácenia doktorantów w Szkole Doktorskiej, 
5) przygotowanie procesu rekrutacji do Szkoáy Doktorskiej, 
6) ewidencjonowanie i monitorowanie stypendiów, 
7) opracowywanie harmonogramu zajĊü okreĞlonych w Ramowym programie ksztaácenia,  
8) sporządzanie umów dla wykáadowców spoza Uczelni oraz dla osób niebĊGących nauczycielami akademickimi 

prowadzących zajĊcia w Szkole Doktorskiej, 
9) przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz innych pism związanych z ksztaáceniem doktorantów, 
10) przygotowanie rozwiązaĔ problemów bieĪąco zgáaszanych, 
11) wydawanie legitymacji doktorantom. 

3. Dokumentacja Szkoáy Doktorskiej obejmuje:  
1) akta dotyczące utworzenia, organizacji i funkcjonowania Szkoáy Doktorskiej, 
2) ewidencjĊ doktorantów, 
3) dane dotyczące przebiegu ksztaácenia doktorantów wymienione w § 11 ust. 2. Regulaminu. 
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XII. BEZPIECZEĔSTWO I HIGIENA PRACY W RAMACH SZKOáY DOKTORSKIEJ 

§ 33 
1. Doktoranci pierwszego roku mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu BHP, organizowanym przez SzkoáĊ Doktor-

ską.  
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno siĊ odbyü przed rozpoczĊciem praktyki zawodowej. 
 

XIII. PRZEPISY KOĔCOWE 

§ 34 
1. Regulamin wchodzi w Īycie z dniem uchwalenia przez Senat i obowiązuje począwszy od roku akademickiego 

2019/2020. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje siĊ przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące szkóá dok-

torskich.  



 ZaųČcznik nr 1 do Regulaminu Szkoųy  
Doktorskiej Politechniki Poznaŷskiej  

 

 

ĝ L U B O W A N I E 

ĝwiadomy obowiązków doktoranta Szkoáy Doktorskiej Politechniki PoznaĔskiej ĞlubujĊ uroczyĞcie: 

- pogáĊbiaü i rozwijaü wytrwale wiedzĊ i umiejĊtnoĞci,  

- dbaü o godnoĞü doktoranta i dobre imiĊ mojej Uczelni,  

- przestrzegaü zasad wspóáĪycia spoáecznoĞci akademickiej i przepisów obowiązujących w Uczelni. 



 
ZaųČcznik nr 2 do Regulaminu Szkoųy 
Doktorskiej Politechniki Poznaŷskiej  

 

 
________________________________ 
 
*  dane dotyczą wyáącznie okresu od 1.10 do 30.09 sprawozdawanego roku akademickiego 
** obliczony jako stosunek uzyskanej liczby pkt ECTS do liczby pkt ECTS przewidzianych w Ramowym programie ksztaácenia 
 

 
 

SZKOáA DOKTORSKA POLITECHNIKI POZNAĔSKIEJ 
SPRAWOZDANIE DOKTORANTA 

za rok akademicki ................/............ 
 
 
 

     
Imiona i nazwisko: 
  

Dyscyplina: 
 

Nr albumu: 
  

Rok studiów: 
 

Tel. kontaktowy: 
  

 

Promotor: 
  

Promotor: 
 

Promotor pomocniczy: 
 

Adres konta doktoranta (w systemie e-doktorant) 
  

Wydziaá: 
 

 
 
1. Praktyka zawodowa (prowadzenie bąGĨ uczestnictwo w prowadzeniu zajĊü dydaktycznych)* 

 
Lp. Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Rok stu-

diów 
Rodzaj 
zajċý 

Liczba 
godzin 

Nadzór dydak-
tyczny 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
--- Razem --- --- ---  --- 

 

2. Uczestnictwo w konferencjach krajowych/zagranicznych lub seminariach naukowych*  
  

Lp. Tytuâ wystĆpienia 
oraz autorzy 

Rodzaj wystĆpienia prezento-
wanego przez doktoranta  

(ustne/plakatowe) 
Organizator wydarzenia lub 

nazwa konferencji Data 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

3. StopieĔ zrealizowania indywidualnego programu ksztaácenia (wyraĪony w procentach) oraz Ğrednia arytme-
tyczna ocen z przedmiotów objĊtych programem 
 

Stopieĕ zrealizowania indywidualnego programu 
ksztaâcenia [%]** 

Ğrednia arytmetyczna ocen z przedmiotów objċ-
tych programem* 

  

 



 
ZaųČcznik nr 2 do Regulaminu Szkoųy 
Doktorskiej Politechniki Poznaŷskiej  

 

 
________________________________ 
 
*  dane dotyczą wyáącznie okresu od 1.10 do 30.09 sprawozdawanego roku akademickiego 
** obliczony jako stosunek uzyskanej liczby pkt ECTS do liczby pkt ECTS przewidzianych w Ramowym programie ksztaácenia 
 

 
 

4. Publikacje naukowe (w tym przyjĊte do druku i opatrzone numerem DOI)* 
 

Lp. Tytuâ publikacji 

Czasopismo, nu-
mer, rok, strony 
(lub DOI)/ mono-
grafia/dzieâo arty-

styczne 

Autorzy 
 

Liczba punk-
tów MNiSW  

Wspóâczynnik 
oddziaâywania 
(Impact Factor) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

--- Razem --- ---   

 
5. Udziaá w projektach, pracach B+R, ect.* 
 

Lp. Tytuâ projektu/pracy Okres 
udziaâu 

KierujĆcy 
projektem/pracĆ 

Charakter udziaâu i obowiĆzki dok-
toranta 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 
6. Zgáoszenia patentowe, patenty, wzory uĪytkowe i prawa autorskie do utworów* 

 
Lp. Autorzy Data Tytuâ Rodzaj 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
      

7. StaĪe i praktyki krajowe lub zagraniczne*  
 

Lp. Kraj Instytucja goszczĆca Opiekun staīu/praktyki Okres po-
bytu 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
8. StopieĔ zrealizowania indywidualnego planu badawczego (wyraĪony w procentach) ……%.* 
 
9. StopieĔ zaawansowania pracy doktorskiej (wyraĪony w procentach) …..%. 
 
 



 
ZaųČcznik nr 2 do Regulaminu Szkoųy 
Doktorskiej Politechniki Poznaŷskiej  

 

 
________________________________ 
 
*  dane dotyczą wyáącznie okresu od 1.10 do 30.09 sprawozdawanego roku akademickiego 
** obliczony jako stosunek uzyskanej liczby pkt ECTS do liczby pkt ECTS przewidzianych w Ramowym programie ksztaácenia 
 

 
 

 
 
 
Doktorant:     .........................................................................................................................    
                                                                     Data i podpis                                              
 
 
Promotor pomocniczy:  ...............................................................................................................................    
                                                                      Data i podpis                                              

 
Opinia promotora/promotorów 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  
Promotor/Promotorzy:  ...............................................................................................................................    
                                                                    Data i podpis                                              
 
 
 
  
 
   


