Załącznik
do Obwieszczenia
z dnia 10 września 2010 r.
Rektora UŚ

Regulamin studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim
/tekst jednolity/
§1
1. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o:
1. doktorancie — rozumie się przez to uczestnika studiów doktoranckich
stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim,
2. uczelni — rozumie się przez to Uniwersytet Śląski,
3. wydziale — rozumie się przez to wydział lub instytut Uniwersytetu Śląskiego,
w którym utworzono studia doktoranckie,
4. kierowniku — rozumie się przez to powołanego przez Rektora w trybie
przepisów niniejszego regulaminu, kierownika określonych studiów
doktoranckich,
5. studiach — rozumie się przez to studia doktoranckie, na które przyjmowani są
kandydaci posiadający tytuł magistra lub tytuł równorzędny, umożliwiające
uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie
nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz
uzyskania stopnia naukowego doktora,
6. radzie wydziału — rozumie się przez to odpowiednio radę instytutu, w którym
utworzono studia doktoranckie,
7. ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
2. Postanowienia rady instytutu związane z realizacją kompetencji określonych
w niniejszym zarządzeniu opiniuje odpowiednia rada wydziału, z wyłączeniem
zakresu spraw, o których mowa w § 3 ust. 4.
I. ZASADY ORGANIZACYJNE
§2
1. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim mogą być tworzone w jednostkach
organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. Studia są prowadzone
w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym albo w obu tych trybach równocześnie,
w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
2. Studia tworzy, na podstawie wniosku rady wydziału, Rektor w formie zarządzenia.
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3. Rada wydziału ustala program studiów oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
a w szczególności: określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów,
prowadzenia przez doktorantów badań naukowych oraz określa sposób organizacji
zajęć. Program studiów podlega zatwierdzeniu przez Rektora.
4. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne mogą być odpłatne. Zasady
odpłatności za studia niestacjonarne ustala Senat UŚ. Wysokość opłat, na wniosek
rady wydziału ustala Rektor.
5. Studia trwają nie więcej niż 4 lata, a ich czas trwania określa się w zarządzeniu
o utworzeniu studiów.
6. Przełożonym zwierzchnim doktorantów jest Rektor. Przełożonym bezpośrednim
doktorantów jest kierownik, powołany przez Rektora na okres odpowiadający
kadencji władz wydziału, spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w wydziale, w którym utworzono
studia, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów. Podstawą
powołania jest wniosek rady wydziału.
7. Decyzję o przyjęciu na studia osoby o to się ubiegającej podejmuje wydziałowa
komisja rekrutacyjna po uwzględnieniu wyników postępowania rekrutacyjnego.
8. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania o treści określonej w § 121 Statutu UŚ.
9. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów oraz indeks, dokumentujący
przebieg i wyniki studiów.
10. Możliwe jest odbywanie studiów doktoranckich jednocześnie w UŚ i innej
uczelni/instytucie naukowym na podstawie zawartej umowy dwustronnej, na zasadach
określonych w umowie.

II. REKRUTACJA NA STUDIA
§3
1. Na studia może być przyjęta osoba, posiadająca tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny i spełniająca warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.
2. Liczbę miejsc na I roku studiów oraz liczbę stypendiów ustala Rektor na wniosek rady
wydziału.
3. Przyjęcie na studia uzależnione jest od wyników postępowania rekrutacyjnego,
którego szczegółowe zasady określa uchwała Senatu, na wniosek rady wydziału.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez
dziekana wydziału.
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5. Przyjęcie na studia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego odbywa się zgodnie
z odrębnymi przepisami i w trybie obowiązującym w uczelni.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW
§4
1. Program studiów ustala rada wydziału, określając w szczególności:
a. liczbę godzin zajęć obowiązkowych,
b. rodzaj i liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń,
c. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu powinien
uczestniczyć doktorant oraz które powinien prowadzić samodzielnie.
2. Program zatwierdza Rektor.
§5
1. W okresie odbywania studiów doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie jest
obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie.
2. Na wniosek doktoranta, o którym mowa w ust. 1, zaopiniowany przez radę wydziału
Rektor może zmniejszyć wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie
przez doktoranta.
3. W okresie odbywania studiów doktoranckich doktorant nie otrzymujący stypendium
obowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin
rocznie.
4. Na wniosek doktoranta, o którym mowa w ust. 3, zaopiniowany przez radę wydziału
Rektor może zwolnić doktoranta z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.
5. Doktoranci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, w okresie
o który studia zostały przedłużone, zwolnieni są z obowiązków prowadzenia lub
uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
§6
Harmonogram zajęć obowiązkowych podawany jest do wiadomości doktorantów przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
§7
1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie
egzaminów, określonych w planie i programie każdego roku studiów. W szczególnie
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uzasadnionych przypadkach kierownik może wyrazić zgodę na odbywanie studiów
doktoranckich według indywidualnego programu ustalonego przez radę wydziału,
z uwzględnieniem § 1 ust.1 p. 6.
3. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów kończą się
wystawieniem oceny:
•bardzo dobry — 5,0
•dobry plus — 4,5
•dobry — 4,0
•dostateczny plus — 3,5
•dostateczny — 3,0
• niedostateczny — 2,0
4. Doktorant, który nie zaliczył roku, zostaje skreślony z listy uczestników studiów
doktoranckich.
5. Na studiach doktoranckich nie jest możliwa reaktywacja.
6. Realizowane przez doktoranta obowiązki programowe oraz prowadzone przez niego
badania naukowe podlegają w każdym roku ocenie przez kierownika.
7. Doktorant zalicza rok najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.
§8
1. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik może udzielić mu urlopu:
a. 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.
b. 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.
c. (uchylony).
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich
o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego
w odrębnych przepisach.
3. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik może przedłużyć mu okres odbywania
studiów, nie dłużej jednak niż o jeden rok, w szczególności w przypadku:
• czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
• sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
• sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności,
• (uchylony).
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4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok kierownik może
przedłużyć doktorantowi okres odbywania studiów, zwalniając go jednocześnie
z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
§9
1. Kierownik powołuje dla doktorantów opiekunów naukowych spośród zatrudnionych
w uczelni osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego. Opiekun naukowy jest kandydatem do funkcji promotora
w przewodzie doktorskim.
2. W przypadku prowadzenia przez doktoranta badań interdyscyplinarnych możliwe jest
powołanie drugiego opiekuna naukowego, niezatrudnionego w uczelni.
§ 10
0 (uchylony).

IV. OBOWIĄZKI I PRAWA DOKTORANTÓW
§ 11
Doktoranci są obowiązani do:
a. postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
b. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
c. realizacji programu studiów i składania w wyznaczonych terminach sprawozdań
z przebiegu pracy naukowej,
d. aktywnego uczestniczenia w działalności naukowej instytutu, katedry lub zakładu,
wskazanego przez kierownika w uzgodnieniu z opiekunem naukowym oraz
kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej,
e. odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestnictwa w ich prowadzeniu.
§ 12
1. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy terminowo realizują program studiów
i wykazują się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych
w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni mogą otrzymać stypendium
doktoranckie.
2. Zasady przyznawania stypendium określa Rektor w odrębnym zarządzeniu.
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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 dydaktycznych, lub
uzyskał negatywną ocenę z realizacji badań naukowych zostaje skreślony z listy
doktorantów.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik po zasięgnięciu opinii opiekuna
naukowego lub promotora — o ile został już wyznaczony przez radę wydziału.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może zostać wydana także w przypadku
nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty za studia. Doktorantom, którzy nie
wniosą opłat w przewidzianym terminie sekretariat studiów doktoranckich doręcza
wezwania do niezwłocznej zapłaty. Zaleganie z opłatami za jeden semestr stanowi
podstawę do skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Po dokonaniu
opłaty, osobom które nie wniosły jej w terminie zostaną naliczone odsetki za okres od
obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty.
§ 14
1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym
ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od
zajęć dydaktycznych. Czas trwania przerw wypoczynkowych określa Rada Wydziału.
2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 15
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
a. stypendium socjalnego;
b. zapomogi;
c. stypendium za wyniki w nauce;
d. stypendium na wyżywienie;
e. stypendium mieszkaniowego;
f. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
2. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa odrębne zarządzenie Rektora.
§ 16
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.
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2. Kierownik 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 wątpliwości co do stanu zdrowia doktoranta z punktu widzenia jego
przydatności do spełniania obowiązków w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz wykonywania pracy naukowej.
§ 17
1. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów w uczelni,
nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub innymi przepisami prawa, uprawniony
do podejmowania decyzji z urzędu lub na wniosek jest kierownik.
2. Od decyzji kierownika w indywidualnych sprawach doktorantów przysługuje
odwołanie do Rektora, za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 3 i 4. Odwołanie
składa się na piśmie za pośrednictwem kierownika w terminie 14 dni od daty
otrzymania zaskarżonej decyzji.
3. Odwołania od decyzji, o których mowa w § 7 ust. 7 rozpatruje rada wydziału.
4. Zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 7 ust.6 rozpatruje rada
wydziału.
5. W sprawach dotyczących toku studiów nieuregulowanych niniejszym regulaminem
stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Śląskim.

V. UKOŃCZENIE STUDIÓW
§ 18
1. Studia uważa się za ukończone w terminie zrealizowania przez doktoranta wszystkich
obowiązków wynikających z regulaminu studiów i zaliczenia ostatniego roku studiów.
2. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje świadectwo ukończenia studiów,
wydane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie.
3. Jednostka prowadząca studia doktoranckie prowadzi rejestr wydawanych świadectw.
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VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 19
1. Doktorant rozpoczynający studia w Uczelni składa, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do regulaminu, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego
regulaminu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje od doktoranta kierownik, który po
potwierdzeniu podpisem przyjęcia oświadczenia włącza je do akt osobowych
doktoranta.
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.
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