UCHWAŁA Nr 19/2015
Senatu Politechniki Koszalińskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich
Politechniki Koszalińskiej

Senat Politechniki Koszalińskiej, działając na podstawie art. 196 ust. 6,
w związku z art. 161 ust. 4 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 j.t.) oraz § 49 ust. 1
pkt 2 Statutu PK, uchwala, co następuje.
§1
W załączniku do Uchwały Nr 20/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki
Koszalińskiej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j. t. z późn. zm.)”,
b) pkt

2

otrzymuje

brzmienie:

„Rozporządzenia

Ministra

Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia
na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
(Dz.U. 2015.172 j. t.)”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U.2014. 1480)”,
d) skreśla się pkt 4.
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2. W § 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „regulamin stypendiów – Regulamin ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „opiekun naukowy – nauczyciel akademicki
albo pracownik naukowy jednostki naukowej sprawujący przez cały okres
studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy
badawczej albo artystycznej doktoranta, a po otwarciu przewodu
doktorskiego pełniący funkcję promotora”.

3. W § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Opis efektów kształcenia uchwala rada
jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej te studia.”.

4. W § 7:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „posiada kwalifikacje drugiego stopnia
lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa
w art. 187a ust. 1 ustawy”,
b) skreśla się pkt 3.

5. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kandydaci na studia doktoranckie
składają w dziekanacie jednostki organizacyjnej następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wybranej dyscyplinie naukowej
z podaniem formy studiów, odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego
stopnia wraz z suplementem lub indeksem, w przypadku beneficjentów
programu „Diamentowy Grant” decyzję ministra o przyznaniu środków
na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub
zaświadczenie

o

ukończeniu

trzeciego

roku

jednolitych

studiów

magisterskich, zaświadczenie o średniej ze studiów, będących podstawą
przyjęcia na studia doktoranckie, życiorys, kwestionariusz osobowy, cztery
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fotografie oraz potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej, której
wysokość określona jest odrębnymi przepisami.”.

6. W § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ocena w postępowaniu kwalifikacyjnym
kandydata jest średnią ważoną wyznaczoną z dokładnością dwóch miejsc
po przecinku z następujących ocen:
1) oceny za dyplom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant”
studiów pierwszego stopnia, z wagą 0,25,
2) średniej ocen ze studiów, będących podstawą przyjęcia na studia
doktoranckie, a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant”
średniej ocen studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów
magisterskich, z wagą 0,50,
3) oceny za autoprezentację kandydata z wagą 0,25”.

7. W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Opiekunem naukowym doktoranta może
być wskazana przez niego osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub
pokrewnej

dyscypliny artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany

w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat
i która wyraziła pisemną zgodę na pełnienie funkcji opiekuna.”.

8. W § 11:.
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Niepodjęcie studiów przez doktoranta
stwierdza się w razie:
1) nieodebrania legitymacji, indeksu, karty okresowych osiągnięć
doktoranta, niepodpisania umowy o warunkach odpłatności za studia
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doktoranckie, w terminie dwóch pierwszych miesięcy od rozpoczęcia
roku akademickiego,
2) nieusprawiedliwionego niepodjęcia współpracy z opiekunem,
3) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach,
4) niezgłoszenia przez doktoranta do dziekanatu, po udzielonej przerwie
w realizacji w toku studiów doktoranckich, chęci powrotu na studia
w formie wniosku skierowanego do kierownika studiów doktoranckich
złożonego w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich może,
na wniosek doktoranta, przedłużyć, w uzasadnionych przypadkach, okres
odbywania studiów, o którym mowa w ust. 1, zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, gdy: doktorant
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zachodzi czasowa
niezdolność do odbywania studiów spowodowana chorobą, wymagana jest
osobista opieka nad chorym członkiem rodziny lub wymagana jest
osobista opieka nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie nie dłużej niż o rok.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, 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, łącznie nie dłużej jednak niż o dwa lata.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich może
przedłużyć okres studiów o czas trwania urlopu macierzyńskiego
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego,

dodatkowego

urlopu

na

warunkach

urlopu

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
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2014. 1502, j. t. z późn. zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.”,
e) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „Wniosek o przedłużenie okresu
odbywania studiów doktoranckich musi zawierać: dane doktoranta (imię,
nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość), wskazanie roku studiów doktoranckich,
uzasadnienie wniosku. Do wniosku dołącza się:
1) opinię opiekuna naukowego/promotora – w przypadku, o którym mowa
w ust. 6, albo
2) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów
doktoranckich – w przypadkach, o których mowa w ust. 5 albo 7.”.

9. § 14 otrzymuje brzmienie: „Program studiów doktoranckich powinien
opisywać proces kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów
kształcenia. Program powinien obejmować w szczególności:

10.

1)

plan studiów z przypisanymi kursom punktami ECTS,

2)

termin otwarcia przewodu doktorskiego,

3)

zasady zaliczania semestrów i lat studiów,

4)

zasady rozliczania efektów kształcenia,

5)

wymiar obowiązkowej liczby godzin praktyk dydaktycznych,

6)

warunki zakończenia studiów doktoranckich.”.

W § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów dokonuje

w każdym semestrze sprawdzenia kompletności zaliczeń, egzaminów,
sprawozdań i planów w pracy naukowej i dydaktycznej doktorantów.
Na podstawie oceny efektów kształcenia kierownik studiów przeprowadza
rejestrację doktorantów na kolejny semestr/rok, w terminach wynikających
z organizacji roku akademickiego i dokonuje odpowiednich wpisów
w indeksie oraz karcie osiągnięć doktoranta. Kierownik jednostki
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organizacyjnej uczelni rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do rozstrzygnięć
kierownika studiów doktoranckich dotyczących oceny realizacji programu
studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez
doktorantów i zaliczenia doktorantom kolejnych lat studiów doktoranckich.”.

11.

W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku doktorantów

legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności uczelnia
zezwala na uczestnictwo w zajęciach na uczelni asystentów tych osób
(zwłaszcza tłumaczy języka migowego, asystentów osób niepełnosprawnych
ruchowo i osób niewidomych). Zgodę w sprawie uczestnictwa asystentów
w zajęciach wydaje kierownik studiów doktoranckich.”.

12.

W § 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „przestrzeganie przepisów

obowiązujących w uczelni, w tym wynikających z ochrony praw autorskich
i praw pokrewnych, zasad korzystania z majątku uczelni, regulaminu
korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, przebywanie w katedrze
lub zakładzie, gdzie realizuje badania, w terminach uzgodnionych
z opiekunem naukowym,”.

13.

W § 29:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „opracowuje z doktorantem indywidualny
program badań i kontroluje jego realizację,”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „prowadzi z doktorantem seminarium
w wymiarze określonym programem studiów,”,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „opiniuje wszystkie pisemne wnioski
doktoranta związane z tokiem studiów,”.

14.

§ 36 otrzymuje brzmienie: „Sprawy nieobjęte przepisami niniejszego

regulaminu regulowane są w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące,
6

w tym postanowienia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r., rozporządzeń wykonawczych do ustaw dotyczących studiów
doktoranckich.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
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