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Załącznik do uchwały nr 129
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
I.

PRZEPISY OGÓLNE
§1

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1) doktorant - uczestnik studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych;
2) studia doktoranckie - studia trzeciego stopnia, prowadzone przez uprawnioną jednostkę
organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kończące się uzyskaniem
kwalifikacji trzeciego stopnia;
3) kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 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, ze zm.), stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie
dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny
artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;
4) rada wydziału - rada wydziału lub odpowiednio rada instytutu, w którym utworzono
studia doktoranckie;
5) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan wydziału lub odpowiednio
dyrektor instytutu, w którym utworzono studia doktoranckie;
6) Uczelnia - Uniwersytet Śląski w Katowicach;
7) ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.);
8) Statut - statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat
Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 110 z dnia 24 stycznia 2012 r.;
9) program kształcenia - opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów,
stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów;
10) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych
w procesie kształcenia przez doktoranta;
11) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się,
niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;
12) praktyka zawodowa - polegająca w szczególności na prowadzeniu lub
współprowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz udziale w projektach badawczych i stażach;
13) doktorat wspólny - realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a inną
szkołą wyższą lub inną jednostką organizacyjną, w tym także zagraniczną.
II.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§2

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i spełnia warunki ustalone przez Uczelnię.
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2. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
W przypadku rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie można odstąpić od
konkursu.
3. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat Uczelni w trybie art. 196
ustawy.
4. Przyjęcie na studia doktoranckie cudzoziemca odbywa się zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§3
1. Warunkiem nabycia praw doktoranta jest złożenie ślubowania, którego treść określa
§ 131 Statutu.
2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane
są zaliczenia i wyniki egzaminów oraz inne osiągnięcia. Indeks, po ukończeniu studiów
doktoranckich, stanowi własność doktoranta.
3. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Legitymacja podlega
zwrotowi po ukończeniu studiów doktoranckich lub skreśleniu z listy doktorantów.
4. Osoba przyjęta na studia doktoranckie ma obowiązek zawarcia umowy, o której mowa
w § 5 ust. 8, przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń edukacyjnych.

III.

ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§4

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Rok
akademicki rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września.
2. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje doktoranta do:
1) samodzielnego prowadzenia badań naukowych, w tym także poza jednostką
prowadzącą studia doktoranckie;
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
3) publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej
przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej
krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji
naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
4) realizacji planu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki
zawodowe;
5) egzaminów doktorskich;
6) napisania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora
pomocniczego;
7) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, w szczególności
poprzez udział w stażach, konferencjach lub warsztatach naukowych.
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3. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
4. Realizacja programu kształcenia na studiach doktoranckich przygotowuje doktoranta do
pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi
do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające
obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia
nauki lub sztuki;
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych
oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć
dydaktycznych;
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej
i społecznej roli uczonego lub artysty.
§5
1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
3. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem
określonych zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających
wyników w nauce.
4. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne.
5. Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat – w całości lub
w części – określa Senat Uczelni.
6. Warunkiem uruchomienia I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich jest
zakwalifikowanie co najmniej 10 uczestników. Rektor może wyrazić zgodę na
uruchomienie I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich dla mniejszej niż 10 liczby
uczestników.
7. Wysokość opłat ustala rektor na wniosek rady wydziału.
8. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej
między Uczelnią a doktorantem.
9. Niedokonanie przez doktoranta opłaty w ustalonych terminach może skutkować
skreśleniem go z listy doktorantów.
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IV.

PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§6

Doktorant ma prawo do:
1) opieki naukowej ze strony opiekuna naukowego albo promotora oraz promotora
pomocniczego rozprawy doktorskiej;
2) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy
ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni w zakresie niezbędnym do
realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy
doktorskiej;
3) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności
naukowych, artystycznych i sportowych na zasadach określonych w ustawie;
4) działalności w organach samorządu doktorantów;
5) uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach
i sympozjach naukowych, warsztatach naukowych oraz publikowania wyników swojej
pracy badawczej;
6) wyjazdów na staże i stypendia (w tym w ramach programu MOST), których czas
trwania wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich, realizowanych za
zgodą opiekuna naukowego albo promotora oraz kierownika studiów doktoranckich.
Uczelnia uznaje uzyskane osiągnięcia (punkty ECTS) w zakresie, w jakim
odpowiadają one efektom kształcenia w obowiązującym doktoranta programie
kształcenia;
7) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni
w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych;
8) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
9) uczestniczenia w pracach organów kolegialnych Uczelni;
10) powszechnego dostępu do informacji związanych z przebiegiem i organizacją procesu
kształcenia;
11) rezygnacji ze studiów przy uwzględnieniu zasad wynikających z przepisów odrębnych.
§7
1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich ma prawo ubiegać się o przyznanie
stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
2. Zasady przyznawania i otrzymywania stypendium, o którym mowa w ust. 1 określa
regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich obowiązujący w Uczelni.
§8
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) zapomogi;
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
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2. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa odrębne zarządzenie rektora.
§9
1. Doktorant, który w czasie odbywania studiów doktoranckich jest lub może być narażony
na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jest
zobowiązany poddać się badaniom lekarskim i uzyskać orzeczenie lekarskie o jego
zdolności do brania udziału w takich zajęciach. Formę orzeczenia określają odrębne
przepisy.
2. Kierownik studiów doktoranckich kieruje doktoranta na badania lekarskie. Doktorant
powinien zostać skierowany na badania w terminie umożliwiającym uzyskanie orzeczenia
lekarskiego, o którym mowa w ust. 1, przed dniem rozpoczęcia zajęć, w czasie których
możliwe jest oddziaływanie czynników szkodliwych.
3. Doktorant, który nie podda się badaniom o których mowa w ust. 1, lub nie przedłoży do
dnia rozpoczęcia zajęć stosownego orzeczenia lekarskiego albo przedłoży orzeczenie
lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych, nie może być dopuszczony do udziału
w tych zajęciach, ani też uzyskać z nich zaliczenia.
4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia przez
kierownika studiów doktoranckich wątpliwości co do stanu zdrowia doktoranta z punktu
widzenia jego przydatności do spełniania obowiązków w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych oraz wykonywania pracy naukowej.
§ 10
Obowiązkiem doktoranta jest:
1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, Kodeksem etyki doktoranta, regulaminem
studiów doktoranckich oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni;
2) realizacja obowiązującego programu kształcenia, prowadzenie badań naukowych
i składanie w wyznaczonych terminach dokumentów wskazanych w § 12 ust. 4;
3) odbycie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin rocznie,
przy czym wymiar zajęć prowadzonych lub współprowadzonych w Uczelni nie może
być mniejszy niż 10 godzin rocznie;
4) udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje rozprawę
doktorską;
5) wnoszenie we właściwym czasie opłat związanych z odbywaniem studiów
doktoranckich.
§ 11
1. Doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną za naruszenie przepisów
obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta.
2. Tryb postępowania przed komisją dyscyplinarną określa Statut Uczelni.
~ 5 ~
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V.

ZALICZANIE STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 12

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
2. Realizowane przez doktoranta obowiązki programowe oraz prowadzone przez niego
badania naukowe podlegają w każdym roku ocenie przez kierownika studiów
doktoranckich.
3. Warunkiem zaliczenia roku studiów doktoranckich jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i złożenie egzaminów, określonych w planie każdego roku studiów doktoranckich.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może
wyrazić zgodę na odbywanie przez doktoranta studiów doktoranckich według
indywidualnego programu zatwierdzonego przez radę wydziału.
4. Doktorant zalicza rok najpóźniej do dnia 30 września każdego roku. W tym celu doktorant
jest zobowiązany złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:
1) opinię opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych i postępach
w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) indeks z wpisami zaliczeń i egzaminów, wymaganymi programem studiów
doktoranckich;
3) inne wymagane dokumenty.
5. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich
może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, lub przenieść niektóre obowiązki na
następny rok akademicki.
6. Egzaminy i zaliczenia objęte planem studiów doktoranckich wymagają wpisania do
indeksu doktoranta i systemu USOS.
7. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów doktoranckich kończą się
wystawieniem oceny:
1) bardzo dobry – 5,0;
2) dobry plus – 4,5;
3) dobry – 4,0;
4) dostateczny plus – 3,5;
5) dostateczny – 3,0;
6) niedostateczny – 2,0.
8. Doktorantowi zatrudnionemu w Uczelni, w tym na stanowisku asystenta, zalicza się jako
praktykę zawodową prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne w ramach pensum
ustalonego odrębnymi przepisami związanymi z jego zatrudnieniem.
9. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na odbycie przez doktoranta zajęć
dydaktycznych prowadzonych poza macierzystym wydziałem lub Uczelnią.
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§ 13
1. Doktorant, który nie uzyskał zaliczeń lub nie złożył egzaminów w obowiązujących go
terminach, lub nie wywiązuje się z obowiązku odbywania praktyk zawodowych, lub
uzyskał negatywną ocenę z realizacji badań naukowych może zostać skreślony z listy
doktorantów.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii
opiekuna naukowego lub promotora.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może zostać wydana także w przypadku nieuiszczenia
w przewidzianym terminie opłaty za studia doktoranckie. Doktorantom, którzy nie wniosą
opłat w przewidzianym terminie, sekretariat studiów doktoranckich doręcza wezwania do
niezwłocznej zapłaty. Zaleganie z opłatami za jeden semestr może stanowić podstawę do
skreślenia z listy doktorantów. Osobom, które nie wniosły w terminie opłaty, po jej
dokonaniu zostaną naliczone odsetki, za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty
wniesienia opłaty.

VI.

URLOPY
§ 14

1. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może udzielić mu
urlopu:
1) krótkotrwałego – na czas do 3 miesięcy, pod warunkiem że nie zakłóci to
wykonywania przez doktoranta obowiązków dydaktycznych; czas tego urlopu wlicza
się do czasu trwania studiów doktoranckich;
2) długoterminowego – na czas do jednego roku z przyczyn zdrowotnych, stwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim lub ze szczególnie ważnych przyczyn osobistych; czasu
tego urlopu nie wlicza się do czasu trwania studiów doktoranckich.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich
o okres odpowiadający czasowi trwania:
1) urlopu macierzyńskiego;
2) dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
3) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
4) dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
5) urlopu ojcowskiego
określonych w odrębnych przepisach.
3. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć
mu okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając go z obowiązku uczestniczenia
w zajęciach, nie dłużej jednak niż o jeden rok, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności.
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4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o dwa lata, kierownik studiów
doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może
przedłużyć doktorantowi okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając go
jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

VII.

OPIEKA MERYTORYCZNA
§ 15

1. Przełożonym zwierzchnim doktorantów jest rektor.
2. Przełożonym bezpośrednim doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich.
§ 16
1. Kierownik studiów doktoranckich powołuje dla doktorantów opiekunów naukowych.
Opiekun naukowy jest kandydatem do funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
2. Opiekunem naukowym może być proponowany przez doktoranta nauczyciel akademicki
albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej,
aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy albo osiągnięcia artystyczne
z okresu ostatnich 5 lat.
3. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej
od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest powołanie drugiego opiekuna
naukowego, także niezatrudnionego w Uczelni.
5. Opiekun naukowy spełniający wymagania określone w ustawie o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, może zostać promotorem.
6. Promotorem pomocniczym, który pełni istotną funkcję szczególnie w procesie
planowania badań, ich realizacji i analizy wyników w przewodzie doktorskim, może być
osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej
lub artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie
doktorskim.
7. Rada wydziału określa maksymalną liczbę doktorantów, nad którymi może jednocześnie
sprawować opiekę naukową jeden promotor.
8. Z chwilą powołania promotora ustają obowiązki dotychczasowego opiekuna naukowego.
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§ 17
Do obowiązków opiekuna naukowego lub promotora, promotora pomocniczego należy
w szczególności:
1) wspieranie doktoranta w samodzielnej pracy badawczej;
2) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy
naukowej;
3) dokonywanie corocznej oceny rozwoju naukowego doktoranta w postaci odrębnej
pisemnej opinii lub zatwierdzenia podpisem sprawozdania doktoranta z badań
naukowych, składanego wraz z indeksem w terminach przewidzianych przepisami
niniejszego regulaminu;
4) pomoc w organizacji warsztatu badawczego;
5) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń
dydaktycznych;
6) wybór i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi studiów doktoranckich
przedmiotów objętych indywidualnym programem studiów doktoranckich;
7) opiniowanie wszelkich wniosków doktoranta dotyczących przebiegu studiów
doktoranckich, w szczególności wniosków o wyjazdy na konferencje i staże naukowe;
8) opiniowanie wniosku doktoranta o przedłużenie studiów doktoranckich;
9) wnioskowanie do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy doktorantów
w przypadku niewywiązywania się przez doktoranta z jego obowiązków, w szczególności
w przypadku braku postępów w pracy naukowej.
§ 18
W przypadku pozbawienia opiekuna naukowego lub promotora uprawnień do prowadzenia
doktoranta lub w przypadku ich rezygnacji, śmierci, utraty zdrowia, kierownik studiów
doktoranckich na wniosek doktoranta wyznacza dla niego nowego opiekuna naukowego lub
rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego promotora. Kierownik
studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może podjąć w takim przypadku decyzję
o przedłużeniu czasu trwania studiów doktoranckich.
VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH
§19
1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia doktora.
2. Stopień doktora uzyskuje się w drodze przewodu doktorskiego, którego tryb
i szczegółowe warunki prowadzenia w Uczelni określają odrębne przepisy.
3. Stopień doktora można również uzyskać w drodze
przeprowadzonego wspólnie (tzw. doktorat wspólny).
4. Uzyskanie stopnia doktora potwierdza dyplom.
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§ 20
Na wniosek doktoranta Uczelnia może wydać mu zaświadczenie potwierdzające przebieg
studiów doktoranckich.

IX.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 21

1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed dniem 1 października 2012 r. prowadzi się zgodnie
z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.
2. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do środowiskowych studiów
doktoranckich. Umowy zawierane w sprawie prowadzenia środowiskowych studiów
doktoranckich kształtować powinny organizację tych studiów w sposób umożliwiający
wykonywanie postanowień niniejszego regulaminu.
3. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów doktoranckich w Uczelni,
nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub innymi przepisami prawa, uprawniony do
podejmowania decyzji z urzędu lub na wniosek jest kierownik studiów doktoranckich.
4. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich w indywidualnych sprawach doktorantów
przysługuje odwołanie do rektora, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 5.
Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich
w terminie 14 dni od daty otrzymania zaskarżonej decyzji.
5. Zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 12 ust. 7 rozpatruje kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej.
6. W sprawach dotyczących przebiegu studiów doktoranckich nieuregulowanych niniejszym
regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.
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