Regulamin studiów doktoranckich w UŁ

§1
1. Studia doktoranckie mają na celu przygotowanie uczestnika tych studiów do uzyskania stopnia
naukowego doktora. Celem tych studiów jest również prowadzenie badań naukowych oraz
udział w procesie dydaktycznym Wydziału.
2. Studia doktoranckie są tworzone przez rektora jako studia wydziałowe lub środowiskowe, na
wniosek odpowiednio: właściwej rady wydziału lub rad jednostek organizacyjnych, które
zawarły porozumienie o wspólnym prowadzeniu studiów doktoranckich.
3. Studia doktoranckie są prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne. Stacjonarne studia
doktoranckie w UŁ są bezpłatne.
4. Limity przyjęć na studia doktoranckie ustala Rektor UŁ w porozumieniu (po zasięgnięciu
opinii) rad wskazanych w ust. 2 w terminie do 31 maja. Limity te obejmują w szczególności:
a) liczbę doktorantów stypendystów UŁ, b) liczbę doktorantów bez stypendium, c) minimalną
liczbę doktorantów niestacjonarnych niezbędną do utworzenia studiów doktoranckich
prowadzonych w tym trybie.
5. Czas trwania studiów doktoranckich określa się w akcie o utworzeniu studiów doktoranckich.
Co do zasady nie powinien on być dłuższy niż cztery lata.
6. Do czasu trwania studiów doktoranckich nie wlicza się okresu odbywania służby wojskowej
oraz czasu trwania urlopu macierzyńskiego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
7. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć okres odbywania studiów, nie dłużej
jednak niż o 1 rok. Warunkiem przedłużenia studiów jest otwarcie przewodu doktorskiego.
8. Każdy rok studiów doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września
następnego roku kalendarzowego.
9. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu
tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
10. Ukończenie studiów doktoranckich następuje z dniem złożenia wszystkich egzaminów
i uzyskania obowiązkowych zaliczeń, przewidzianych programem studiów.
§2
1.
2.

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji.
Doktoranci odbywają studia pod opieką samodzielnego nauczyciela akademickiego,
zatrudnionego w UŁ, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego. Opiekun naukowy może sprawować opiekę maksymalnie nad trzema
uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich jednocześnie.
§3

1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów powołany przez rektora na wniosek
właściwej rady wydziału (rad jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1 ust. 2) spośród
osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnionych w jednostce organizacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Wystąpienie z
wnioskiem o powołanie kierownika studiów doktoranckich wymaga uprzedniego zaopiniowania
kandydata przez samorząd doktorancki.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich sprawują właściwe rady
wydziału.
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§4
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny oraz przeszła postępowanie rekrutacyjne z wynikiem
pozytywnym.
2. Szczegółowe warunki, tryb rekrutacji oraz zasady powoływania komisji rekrutacyjnej ustala
rada wydziału (rady jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1 ust. 2).
3. Warunki rekrutacji na studia doktoranckie podawane są do wiadomości publicznej za pomocą
internetu lub innych środków masowego przekazu oraz udostępniane w formie ogłoszeń
wywieszanych w siedzibie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,
przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.
4. Kandydat na studia doktoranckie składa podanie do rektora za pośrednictwem kierownika
studiów doktoranckich w terminie ustalonym przez radę wydziału.
5. Do podania, o przyjęcie na studia, kandydat dołącza:
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy i 3 fotografie,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny,
- zaświadczenie o średniej ocen ze studiów,
- wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej,
- opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez
nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł lub stopień naukowy,
- informację o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe,
nagrody, działalność w studenckim ruchu naukowym).
Ponadto kandydat na studia doktoranckie może przedstawić dodatkowe dokumenty świadczące
o jego uzdolnieniach i predyspozycjach naukowych.
6.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest przedstawienie pisemnej
zgody samodzielnego pracownika danej jednostki organizacyjnej UŁ na objęcie kandydata
opieką naukową.
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie przeprowadza się w terminie do 15 września.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
egzamin wstępny oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Egzamin wstępny jest
elementem fakultatywnym postępowania rekrutacyjnego; o jego wprowadzeniu decyduje rada
wydziału.
3. Egzamin wstępny kandydaci składają przed komisją kwalifikacyjną (§ 4 ust. 2), powołaną przez
dziekana wydziału lub kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2.
Dziekan jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i kierownik studiów doktoranckich
wchodzą w jej skład z mocy prawa.
4. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstaje ranking kandydatów. Miejsce w rankingu
otrzymanym w wyniku oceny punktowej cech kandydatów jest podstawą przedstawienia
rektorowi listy osób rekomendowanych przez komisję wydziałową (środowiskową) do przyjęcia
w poczet uczestników studiów doktoranckich.
5. Ocena punktowa komisji kwalifikacyjnej określona jest przez radę wydziału i może obejmować
w szczególności wymienione poniżej kryteria.
1) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
2) ocenę z przedmiotu, z którego kandydat chce przygotować rozprawę doktorską,
3) zaliczenie na uniwersytecie zagranicznym przedmiotów równoważnych,
4) znajomość języków obcych potwierdzona dokumentem urzędowym,
5) potwierdzony przez dziekana udział w wolontariacie studenckim, np. klinika prawa,
6) praca w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła
naukowego,
7) publikacje w czasopismach naukowych z uwzględnieniem ich rangi,
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8) wyniki egzaminu wstępnego,
9) predyspozycje do pracy naukowej w oparciu o przeprowadzoną z kandydatem
rozmowę kwalifikacyjną.
6. Od decyzji wydziałowej komisji kwalifikacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez
statut. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
§6
Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego
komisji kwalifikacyjnej, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego przedstawionych
przez komisję rekrutacyjną.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
1.

§7
1. Osoby przyjęte na studia doktoranckie otrzymują;
- indeks doktoranta, w którym dokumentowany jest przebieg ich studiów,
- legitymację ubezpieczeniową, o ile przed podjęciem studiów doktoranckich nie podjęli
pracy zawodowej,
- legitymację uczestnika studiów doktoranckich.
2. Doktorant, który ukończył studia doktoranckie zgodnie z § 1 ust.10 otrzymuje świadectwo
ukończenia studiów doktoranckich.
3. Za wydanie dokumentów wymienionych w ust. 1,2 pobiera się opłatę określoną
w odpowiednich przepisach.
4. Za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji pobiera się 150 % opłaty wymienionej w
ust. 3.
5. Doktorant, który utracił prawo posiadania legitymacji obowiązany jest zwrócić ją do
dziekanatu.
6. Doktorant odchodzący z UŁ (skreślenie z listy doktorantów, ukończenie studiów
doktoranckich) zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wypełnionej karty obiegowej.
§8
1.
2.

3.
4.
5.

Uczestnicy studiów doktoranckich odbywają je zgodnie z programem studiów uchwalonym
przez radę wydziału.
Więcej niż połowa 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 powinna zapewnić możliwość ich
odbywania osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Warunki zaliczenia poszczególnych lat studiów muszą być spełnione w ciągu roku
akademickiego, nie później jednak niż do 15 września.
Koszty badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich pokrywa
jednostka organizacyjna z posiadanych środków.

§9
1. W ramach programu studiów uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do:
- odbycia obowiązkowych zajęć z przedmiotów i w liczbie godzin wymienionych
w programie studiów;
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-

zaliczenia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych
w wymiarze maksymalnie 90 godzin rocznie począwszy od II semestru studiów;
z tego obowiązku doktoranci są zwolnieni jedynie w zakresie, w jakim prowadzenie
przez nich zajęć spowodowałoby niedopensowanie pracowników katedry (jednostki
równorzędnej), w której uczęszczają na seminarium doktoranckie. W takim przypadku
zobowiązani są do uczestniczenia w ich prowadzeniu w maksymalnym wymiarze do 90
godzin rocznie;
- składania pod koniec każdego semestru opiekunowi naukowemu lub promotorowi
sprawozdań z przebiegu studiów, który dokonuje oceny postępów w pracy naukowej
doktoranta, a po zakończeniu każdego roku akademickiego przedstawia ją radzie
wydziału;
- przygotowania konspektów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych, które powinien przeprowadzić samodzielnie. Konspekty i materiały
niezbędne do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zatwierdza kierownik
katedry/zakładu lub osoba upoważniona.
2. Egzaminy z przedmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z 20 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. Nr 65, poz. 595) mają walor egzaminu doktorskiego w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 tej
ustawy, jeżeli zostały złożone przed właściwą komisją.
3. Kierownik studiów doktoranckich jest uprawniony do wizytacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych z udziałem doktorantów.
4. W celu podniesienia kwalifikacji naukowych opiekun naukowy może zalecić doktorantowi
uczęszczanie na dodatkowo wskazane zajęcia, poza zajęciami obowiązkowymi,
przewidzianymi programem studiów. Może mu również zalecić odbycie określonych praktyk
i szkoleń, np. aplikacji pozaetatowej, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania koniecznych
kwalifikacji do pracy naukowej w zakresie konkretnej dyscypliny naukowej, potrzebnych
jednocześnie do uzyskania stopnia naukowego doktora.
§ 10
1. Temat rozprawy doktorskiej powinien być ustalony przez opiekuna naukowego
w porozumieniu z doktorantem i kierownikiem studiów doktoranckich w trakcie pierwszego
roku studiów.
2. Wniosek do rady wydziału o otwarcie przewodu doktorskiego powinien być złożony przez
opiekuna naukowego, po porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich, w trzecim
roku studiów doktoranckich.
3. Doktorant powinien odbyć egzaminy doktorskie i złożyć rozprawę doktorską do końca
czwartego roku studiów, a w przypadku przedłużenia terminu ukończenia studiów – do
końca ostatniego roku studiów. Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych
programem studiów stanowi warunek dopuszczenia do obrony pracy doktorskiej.
§ 11
1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymać stypendium doktoranckie.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje rektor na wniosek kierownika studiów
doktoranckich, podjęty w uzgodnieniu z dziekanami jednostek organizacyjnych,
prowadzących studia doktoranckie.
3. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
osobie, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane
osobie, która w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnia łącznie
następujące warunki:
a) uzyskała bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
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5.
6.
7.
8.

9.

b) wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) wykazała się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
Spełnienie przesłanek wskazanych w ust. 4 pkt b) i c) potwierdza opiekun naukowy
doktoranta w drodze zaświadczenia.
Kierownik studiów doktoranckich przedstawia rektorowi, w nieprzekraczalnym terminie do
15 września, listę doktorantów, którzy spełnili warunki wymienione w ust. 4.
Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry, również w okresie niezdolności do
uczestniczenia w studiach z powodu choroby oraz urlopu macierzyńskiego.
Od pierwszego dnia miesiąca następującego po nadaniu przez radę wydziału stopnia
naukowego doktora zaprzestaje się wypłaty stypendium.
Uczestnikowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium, który ukończył studia w
terminie krótszym, niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów, oraz uzyskał
wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do terminu
ukończenia studiów, może zostać wypłacone w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty
pobieranego miesięcznego stypendium i liczby miesięcy, o które został skrócony okres
studiów doktoranckich, nie większy jednak niż 6 miesięcy.
Niezaliczenie kolejnego roku studiów doktoranckich przez doktorantów, którzy byli przyjęci
na studia doktoranckie przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, powoduje utratę
prawa do stypendium doktoranckiego, przyznanego na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów. W takim przypadku doktorant może się ubiegać o przyznanie
mu stypendium na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 12

1. Dopuszcza się możliwość ufundowania stypendium doktoranckiego dla uczestnika studiów
doktoranckich prowadzonych w UŁ przez osoby prawne, w szczególności przez szkoły wyższe
nie posiadające uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, lub osoby fizyczne.
2. Warunkiem przyjęcia stypendium jest:
a) zgoda rektora na osobę fundatora i stypendysty oraz określenie trybu wypłacania
stypendium,
b) podpisanie odpowiedniej umowy między Uniwersytetem Łódzkim, fundatorem
i doktorantem.
3. Do stypendium ustanowionego w trybie określonym w niniejszym przepisie nie mają
zastosowania uregulowania zawarte w § 11 ust. 2-5.
§ 13
1. Doktorant-stypendysta może za zgodą kierownika studiów doktoranckich podejmować pracę
zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować
z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich.
2. Podjęcie przez doktoranta-stypendystę pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy wymaga
zgody kierownika studiów doktoranckich. Od decyzji tej służy odwołanie w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Rektora UŁ za pośrednictwem dziekana.
§ 14
1. Słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być kierowani za granicę, wyłącznie w
celach naukowych, związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej, za zgodą swojego
opiekuna naukowego i Prorektora ds. Nauki UŁ.
2. Okres pobytu za granicą:
- nie powoduje przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich,
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-

jeżeli jednorazowo trwa dłużej niż 6 m-cy powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium,
począwszy od siódmego miesiąca licząc od daty wyjazdu, aż do miesiąca w którym
nastąpił powrót.
3. W przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż dwa miesiące doktorant-stypendysta, otrzymujący
za granicą poniżej 500 EURO miesięcznie, może wystąpić do Prorektora ds. Nauki o zgodę na
zachowanie prawa do otrzymywania równoległego stypendium w kraju.
§ 15
1. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych dla studentów
w odrębnych przepisach.
§ 16
1. Kierownik studiów doktoranckich skreśla doktoranta z listy doktorantów, w przypadku:
- niepodjęcia studiów,
- rezygnacji ze studiów,
- nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
- stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej,
- ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
- niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów niestacjonarnych,
- zgłoszenia stosownego wniosku przez opiekuna naukowego doktoranta.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich stypendysta może zostać
obciążony obowiązkiem zwrotu stypendium, za rok akademicki, w którym nastąpiło skreślenie
z listy doktorantów. Decyzję o zwrocie stypendium podejmuje w imieniu Rektora UŁ kierownik
studiów doktoranckich.
3. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Rektora UŁ za pośrednictwem kierownika
studiów doktoranckich.
§ 17
1.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w systemie co-tutelle, wymaga zawarcia porozumienia
między uczelniami (UŁ i zagraniczną). Umowę w imieniu UŁ podpisuje rektor po zasięgnięciu
opinii kierownika studiów doktoranckich, dziekana wydziału oraz prorektora ds. nauki.
2.
Postanowienia umowy dotyczące trybu przeprowadzenia przewodu doktorskiego, nadania
stopnia naukowego doktora, wydania dyplomu muszą być zgodne z trybem określonym
w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym.
3. Warunkiem porozumienia jest postanowienie, że obrona pracy odbywa się w Uniwersytecie
Łódzkim i zostanie uznana przez obie uczelnie.

§ 18
1. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów.
2. Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą tworzyć krajową reprezentację doktorantów.
3. Doktoranci mają prawo zrzeszenia się w uczelnianych organizacjach doktorantów,
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.
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§ 19
1. Regulamin dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne
na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów. Osobom tym nie przysługuje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium
mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i do zapomóg.
3. Szczegółowe zasady i warunki podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez osoby
niebędące obywatelami polskimi określa osobne zarządzenie Rektora UŁ.
§ 20
Uchwały rady wydziału (rad jednostek organizacyjnych, które zawarły porozumienie o wspólnym
prowadzeniu studiów doktoranckich) podjęte na podstawie upoważnień zawartych w niniejszym
regulaminie, stanowią jego integralną część.
§ 21
Regulamin przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. wchodzi w
życie z dniem 1 października 2006 r.
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