UCHWAŁA Nr 151 – 2011/2012
Senatu Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego Senat Akademii
Leona Koźmińskiego uchwala, co następuje:

§1
Senat Akademii Leona Koźmińskiego uchwala Regulamin studiów doktoranckich Akademii
Leona Koźmińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor

Załącznik do Uchwały nr 147 – 2011/2012
Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 26.04.2012 r.
REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1.
1. Studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego są prowadzone w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,
poz.1365, z późn.zm.), a także zgodnie z właściwymi rozporządzeniami dotyczącymi studiów
doktoranckich.
2. Regulamin studiów doktoranckich określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów
doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów Akademii Leona Koźmińskiego.
3. Regulamin stosuje się do uczestników studiów doktoranckich zwanymi dalej „doktorantami”
prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego zwaną dalej „Uczelnią”.
4. Celem studiów doktoranckich jest zdobycie w trakcie ich trwania, zaawansowanej wiedzy
w określonej dziedzinie i/lub dyscyplinie naukowej przygotowującej do samodzielnej, twórczej
pracy badawczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.
5. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne
6. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności
uczestników tych studiów w Uczelni i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy
naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów
naukowych i doktorantów.
7. Wysokość opłat za studia doktoranckie ustala Rektor.
8. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta między Uczelnią
a doktorantem.
§ 2.
1.

Studiami

doktoranckimi

„Kierownikiem”.

kieruje

kierownik

studiów

doktoranckich

zwany dalej

Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Uczelni w pełnym
wymiarze czasu pracy.
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2. Rektor Uczelni powołuje i odwołuje Kierownika na wniosek Prorektora ds. Studiów
Ekonomiczno – Społecznych.
3. Powołanie i odwołanie Kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii
Senatu i właściwego organu samorządu doktorantów.
4. Kierownik studiów doktoranckich:
a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Senat Uczelni
c) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
d) przewodniczy komisji doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
doktoranckiego.
5. Rektor Uczelni, na wniosek Kierownika może powołać jego zastępców i określić ich
kompetencje.
Rozdział II. Rekrutacja na studia doktoranckie
§ 3.
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra
lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Uczelnię warunki rekrutacji.
2. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być:
a) obywatele polscy,
b) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) obywatele innych państw.
3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów ustala Senat Uczelni.
4. Warunki naboru podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do 30 kwietnia roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczy uchwała Senatu.
§ 4.
1. Na II rok lub wyższe lata studiów można przyjąć osobę, która:
a) dotychczas studiowała na odpowiednim roku studiów doktoranckich innej szkoły wyższej
i uzyskała tam zaliczenie roku,
b) przerwała studia doktoranckie na danym roku.
2. Decyzję o przyjęciu na II rok lub wyższe lata studiów doktoranckich podejmuje Kierownik.
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§ 5.
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa praw doktoranta z chwilą złożenia
i podpisania ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
2. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Prawo do posiadania
legitymacji doktoranci mają do chwili ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia
z listy doktorantów. Doktorant, który utracił prawo do posiadania legitymacji, obowiązany
jest zwrócić ją Uczelni.
Rozdział III. Organizacja i przebieg studiów
§ 6.
1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata.
2. Studia doktoranckie odbywają się według uchwalonego przez Senat, po zasięgnięciu opinii
właściwego organu samorządu doktorantów, planu i programu studiów doktoranckich , który
zawiera:
a) czas trwania studiów,
b) kolejność realizacji przedmiotów i liczbę godzin przypadających na poszczególne
przedmioty,
oraz indywidualnego programu przygotowywania rozprawy doktorskiej, uzgodnionego
z opiekunem naukowym lub promotorem.
4. Program studiów doktoranckich jest podstawą do opracowania harmonogramu zajęć.
§ 7.
1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem studiów kończą
się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej.
2. Oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów wystawia się według następującej skali:
bardzo dobry – 5,0
dobry plus – 4,5,
dobry – 4,0,
dostateczny plus – 3,5,
dostateczny – 3,0,
niedostateczny – 2,0.
3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń
z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich.
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4. Zaliczenia roku akademickiego dokonuje Kierownik na podstawie zaliczeń przedmiotów
objętych programem studiów oraz przedłożenia przez doktoranta karty jego osiągnięć,
zaopiniowanej przez opiekuna naukowego lub promotora.

§ 8.
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym
lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia
w zakresie:
a) wiedzy na zaawansowanym poziomie,
b) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej
roli uczonego.
§ 9.
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września kolejnego roku
kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą rozpocząć się przed
1 października.
2. Terminarz organizacji roku akademickiego jest ustalany przez Rektora Uczelni. Terminarz
zawiera w szczególności określenie początku i końca zajęć dydaktycznych, terminów sesji
egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach.
3. Terminarz organizacji roku jest ogłaszany na stronach internetowych Uczelni do 15 maja
roku poprzedzającego nowy rok akademicki.
4. Harmonogramy zajęć dydaktycznych publikowane są na stronach internetowych Uczelni
oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem
semestru.
§ 10.
1. Studia doktoranckie są prowadzone w języku polskim lub angielskim. Za zgodą Rektora
wybrane zajęcia dydaktyczne, egzaminy oraz sprawdziany mogą być prowadzone w Uczelni
w języku obcym.
2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają
się również w tym języku.
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§ 11.
1. Uczelnia w ramach posiadanych środków własnych i przyznanych dotacji podejmuje
działania mające na celu umożliwienie doktorantom niepełnosprawnym uczestnictwa
w procesie kształcenia i życiu akademickim Uczelni.
2. Podejmowane działania nie mogą zmniejszać wymagań merytorycznych

wobec

doktorantów i polegają w szczególności na usuwaniu barier architektonicznych oraz
dostosowaniu organizacji i realizacji procesu kształcenia do szczególnych potrzeb
doktorantów

będących

osobami

niepełnosprawnymi

z uwzględnieniem

rodzaju

niepełnosprawności.
3. Rektor może, na wiosek doktoranta, dostosowując organizację i realizację procesu
kształcenia:
a) zezwolić na włączenie do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności
występujących jako tłumacze, asystenci, stenotypiści,
b) zezwolić na stosowanie urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, po złożeniu przez
doktoranta deklaracji o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych
materiałów wyłącznie na użytek prywatny;
c) zmienić, w uzasadnionych przypadkach, terminy rozliczenia poszczególnych przedmiotów;
d) zmienić tryb zdawania egzaminu lub uzyskania zaliczenia przedmiotu, w szczególności
poprzez zmianę egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny, przedłużenie czasu
trwania egzaminu, zastosowanie usuwających bariery urządzeń technicznych.

§ 12.
1. Uczelnia zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową
sprawowaną przez opiekuna naukowego.
2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy
zatrudniony w Uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach opiekunem naukowym lub promotorem może być osoba nie będąca
pracownikiem Uczelni.
3. Promotorem pomocniczym, na wniosek opiekuna naukowego lub promotora, może być
osoba posiadająca stopień doktora w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.
4. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu
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rozpoczęcia studiów doktoranckich.
5. Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad
doktorantem, a w szczególności:
a) dokonuje rocznej oceny postępów doktoranta i formułuje w tej kwestii opinie,
b) opiniuje wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
c) w porozumieniu z Kierownikiem Studiów oraz Kierownikiem Katedry lub Centrum ustala
zasady udziału doktoranta w pracach tej jednostki.
Rozdział IV. Prawa i obowiązki doktorantów
§ 13.
1. Doktorant jest obowiązany:
a) postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
b) przestrzegać przepisy obowiązujące w Uczelni, w tym działać zgodnie z Kodeksem Etyki
Doktoranta i przepisami BHP,
c) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,
d) realizować program studiów doktoranckich oraz prowadzić badania naukowe i składać
sprawozdania z ich przebiegu,
e) zaliczać przedmioty oraz zdawać egzaminy w terminach określonych programem studiów,
f) odbywać konsultacje z opiekunem naukowym lub promotorem rozprawy doktorskiej,
g) składać okresowe sprawozdania dotyczące zaawansowania w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej,
h) realizować kolejne etapy przygotowywania rozprawy doktorskiej,
i) odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu; wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
doktorantów nie może być mniejszy niż 10 godzin rocznie,
j) terminowo uiszczać opłaty za studia doktoranckie, określone zarządzeniem Rektora,
k) powiadomić bezzwłocznie Uczelnię o zmianie nazwiska, adresu zameldowania lub adresu
do korespondencji,
l) uczestniczyć w semestrze w co najmniej jednej konferencji naukowej organizowanej przez
Uczelnię lub inną jednostkę; uczestnictwo to musi być potwierdzone pisemnie.
2. Doktorant ma prawo do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz
korzystania w tym celu z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń i zbiorów bibliotecznych.
3. Doktorant ma prawo do uczestniczenia w pracach Senatu Uczelni za pośrednictwem
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swoich przedstawicieli, w liczbie określonej w Statucie Uczelni.
4. Doktorant ma prawo do przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu
tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć.
5. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów,
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.
7. Na wniosek doktoranta, który nie ukończył studiów doktoranckich, Uczelnia wydaje
zaświadczenie o przebiegu studiów.
Rozdział V. Przedłużenia
§ 14.
1. Kierownik przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich
o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych
przepisach.
2. Kierownik, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach
w szczególności w przypadku:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej
niepełnosprawności.
– łącznie nie dłużej niż o jeden rok.
3. Kierownik, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć
okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia
długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.
Rozdział VI. Stypendia
§ 15.
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) zapomogi,
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c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
e) stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia.
2. Stypendia o których mowa w pkt. 1c, mogą być przyznane:
a) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre
wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
- podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy
dydaktycznej.
§ 16.
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium
doktoranckie.
2. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosku przez komisję
doktorancką, o której mowa w §2 ust.4 lit.d.
3. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może
być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie
stypendium doktoranckiego:
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Rozdział VII. Skreślenie z listy doktorantów
§ 17.
1. Kierownik podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
a) braku opłat w wyznaczonym terminie,
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b) postępowania niezgodnego z treścią ślubowania,
c) postępowania niezgodnego z regulaminem studiów doktoranckich,
d) nierealizowania programu studiów doktoranckich,
e) nieprowadzenia badań naukowych i nieskładania sprawozdań z ich przebiegu.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów służy doktorantowi odwołanie do Rektora
Uczelni za pośrednictwem Kierownika w terminie 14 dni od jej doręczenia. Decyzja Rektora
jest ostateczna .
Rozdział VIII. Przepisy końcowe
§ 18.
Traci

moc

Regulamin

Studiów

Doktoranckich

wprowadzony

Uchwałą

Senatu

Nr 81-2009/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich.
§ 19.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.

Przewodniczący Senatu
Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor

10

