Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 53/2015 Rektora DSW

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa organizację i tok studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich.
§ 2. Zasady przyjęć na studia doktoranckie regulują odrębne przepisy.
§ 3. Tryb, warunki i kryteria przyznawania stypendiów doktorskich, stypendiów doktoranckich,
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych, stypendiów ze środków na finansowanie działalności statutowej wydziału,
stypendiów z funduszu pomocy materialnej regulują odrębne przepisy.
§ 4. Tryb i warunki przeprowadzania przewodów doktorskich oraz nadawania stopnia naukowego
doktora regulują odrębne przepisy.
§ 5. Studia doktoranckie są prowadzone na wydziałach posiadających uprawnienia do ich
prowadzenia i obejmują dyscypliny naukowe, określone w rozporządzeniu, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki. Studia doktoranckie prowadzone na wydziale są tworzone i znoszone przez
Rektora, na wniosek Rady Wydziału.
§ 6. Studia doktoranckie mogą być prowadzone wspólnie przez kilka wydziałów DSW
oraz jednostki naukowe spoza DSW (studia środowiskowe). Szczegółowe zasady prowadzenia
środowiskowych studiów doktoranckich, w tym zadania poszczególnych jednostek,
oraz sposób finansowania tych studiów, określa umowa zawarta między tymi jednostkami.
§ 7. Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale
sprawuje Rada Wydziału. W szczególności Rada Wydziału uchwala:
1. program kształcenia, o którym mowa w rozdziale 2, po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu doktorantów;
2. zasady przeprowadzania postępowania konkursowego w procesie rekrutacji na studia
doktoranckie, zgodne z warunkami i trybem rekrutacji, ustalonymi przez Senat DSW;
3. szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich.
§ 8. Rada Wydziału określa maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich będących
pod opieką jednego pracownika oraz zasady sprawowania opieki nad doktorantami
przez nauczycieli akademickich niezatrudnionych w DSW, uprawnionych do pełnienia funkcji
promotora w przewodach doktorskich.
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§ 9. Bieżące działania związane z prowadzeniem studiów na wydziale koordynuje Kierownik
studiów doktoranckich. Jeżeli studia doktoranckie na wydziale prowadzone są zarówno
w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, funkcję kierownika tych studiów
doktoranckich pełni ta sama osoba. Jeżeli studia doktoranckie na wydziale w danej
dyscyplinie naukowej prowadzone są zarówno w języku polskim jak i angielskim, to funkcje
kierownika obu rodzajów studiów mogą pełnić różne osoby. Kierownik studiów jest
powoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału oraz właściwego organu
samorządu doktorantów.
§ 10. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów
doktoranckich oraz uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego
doktora nadanego uchwałą Rady Wydziału.
§ 11. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie w DSW posiada kompetencje odpowiadające
trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
oraz ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.
§ 12. Przełożonym i opiekunem ogółu doktorantów DSW jest Rektor.
§ 13. Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii doktorantów DSW są organy samorządu
doktorantów.
Rozdział 2
Program kształcenia
§ 1. Program kształcenia określa:
1. dziedzinę nauki i dyscyplinę lub dyscypliny naukowe, w których osoby kończące studia
uzyskują stopnie naukowe doktora;
2. formę studiów doktoranckich (stacjonarne albo niestacjonarne);
3. efekty kształcenia;
4. plan i program studiów doktoranckich, spełniające wymagania określone w § 3 - 8.
§ 2. W wyniku realizacji programu studiów doktoranckich, obejmującego przede wszystkim
prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz uczestniczenie w życiu krajowego
i międzynarodowego środowiska naukowego, osoba kończąca studia osiąga efekty
kształcenia w zakresie:
1. wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym oraz szczegółowym,
obejmującej najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań naukowych;
2. umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych;
3. kompetencji społecznych,
i społecznej roli naukowca.

odnoszących

się

do

działalności

naukowo-badawczej

§ 3. Uchwalony przez Radę Wydziału program studiów doktoranckich obejmuje m.in.:
1. pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, a następnie
promotora albo promotora i promotora pomocniczego, prowadzącą do przygotowania
rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora;
2. przedmioty o charakterze podstawowym dla dziedziny nauki, w której prowadzone
są studia doktoranckie, o odpowiednim stopniu zaawansowania, z oferty wydziału, Uczelni
lub z innej instytucji prowadzącej kształcenie doktorantów;
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3. przedmioty związane z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia doktoranckie,
o odpowiednim stopniu zaawansowania i prezentujące najnowsze osiągnięcia nauki;
4. przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy niezwiązanej bezpośrednio z dziedziną nauki i
dyscypliną naukową oraz kształtujące ogólne umiejętności zawodowe, w tym umiejętności
związane z realizacją badań,
5. przedmioty, na których doktorant zdobywa kompetencje w zakresie metodyki oraz
nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych;
6. praktyki zawodowe.
§ 4. Uchwalony przez Radę Wydziału program studiów doktoranckich, w odniesieniu do
przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 – 5, odpowiada 50 punktom ECTS, przy czym:
1. wymiar przedmiotów o charakterze podstawowym dla danej dziedziny
i przedmiotów specjalistycznych z danej dyscypliny odpowiada 30 punktom ECTS,

nauki

2. wymiar przedmiotów pozwalających na zdobycie wiedzy niezwiązanej bezpośrednio
z dziedziną nauki i dyscypliną naukową oraz kształtujących ogólne umiejętności
zawodowe odpowiada 10 punktom ECTS,
3. wymiar przedmiotów kształtujących kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia
zajęć dydaktycznych odpowiada 10 punktom ECTS.
§ 5. Uchwalony przez Radę Wydziału program studiów doktoranckich powinien stwarzać
doktorantowi możliwości wyboru poszczególnych komponentów programu studiów.
§ 6. Występujące w programie studiów doktoranckich praktyki zawodowe realizowane są
w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie
większym niż 90 godzin rocznie, na zasadach określonych w rozdziale 3 – § 20 oraz
w rozdziale 4 - § 13 -– 14.
§ 7. Plan studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań,
w tym między innymi termin wszczęcia przewodu doktorskiego (wszczęcie przewodu
doktorskiego powinno nastąpić przed ukończeniem trzeciego roku studiów).
§ 8. Plan stacjonarnych studiów doktoranckich powinien umożliwić uzyskanie więcej niż połowy
punktów ECTS przypisanych programowi studiów doktoranckich w wyniku zaliczenia
przedmiotów, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich.
§ 9. Kierownik studiów doktoranckich ogłasza program i plan studiów na stronie internetowej
studiów doktoranckich DSW ewentualnie w inny zwyczajowo przyjęty sposób, najpóźniej
na 3 miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia w danym roku akademickim.
§ 10. Kierownik studiów doktoranckich ustala i ogłasza harmonogram zajęć w danym semestrze
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
§ 11. Doktorant może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na innym wydziale DSW, za zgodą
Dziekanów obu zainteresowanych wydziałów. Udział w takich zajęciach nie podlega
rozliczeniom międzywydziałowym. Odmowa rejestracji doktoranta z innego wydziału przez
Dziekana wymaga uzasadnienia przekazanego do wiadomości Rektora.
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Rozdział 3
Organizacja studiów i zasady studiowania
§ 1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.
§ 2. Rok akademicki rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do dnia 30 września następnego
roku kalendarzowego i obejmuje:
okres odbywania zajęć dydaktycznych podzielony na dwa semestry: zimowy i letni;

−

− dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć; – wakacje wiosenne, zimowe i letnie;- przerwę
międzysemestralną, trwającą nie krócej niż tydzień.
§ 3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor.
§ 4. Przyjęcie w poczet doktorantów DSW następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania
akademickiego o treści określonej w Statucie DSW. Ślubowania nie składają absolwenci DSW.
§ 5. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów
doktoranckich prowadzonych na innym wydziale DSW lub na innej uczelni, w ramach
tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
§ 6. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, który
ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił wszystkie
obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni i na wydziale, które opuszcza,
i otrzymał opinię od kierownika realizowanych dotychczas studiów doktoranckich.
§ 7. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie w trybie przeniesienia wydaje Kierownik
studiów doktoranckich wydziału przyjmującego. Kierownik ustala różnice programowe do
zrealizowania przez przyjętego doktoranta.
§ 8. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na przeniesienie doktoranta
w ramach wydziału ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie.
§ 9. Na wniosek doktoranta okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony.
Decyzje dotyczące przedłużenia okresu studiów doktoranckich podejmuje Kierownik studiów,
zgodnie z następującymi zasadami:
1. Kierownik studiów doktoranckich 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, urlopu ojcowskiego oraz
urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach;
2. w uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia
w zajęciach, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania studiów, spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, łącznie nie więcej niż o rok;
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– łącznie nie dłużej niż o rok.
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3. Kierownik studiów doktoranckich może – po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego
lub promotora - przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej
jednak niż o 2 lata.
§ 10. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się doktorantom Uczelnia zapewnia opiekę
naukowo-dydaktyczną poprzez indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia
odbywane według indywidualnego programu studiów.
§ 11. Osoba przyjęta na studia doktoranckie w trybie potwierdzania efektów uczenia się przed
rozpoczęciem roku akademickiego zobowiązana jest złożyć do kierownika studiów
doktoranckich wniosek o zaliczenie uznanych w trybie potwierdzania efektów uczenia się
przedmiotów.
§ 12. Kierownik ustala w porozumieniu z osobą, o której mowa w § 11, indywidualny plan studiów.
§ 13. Doktorantom niepełnosprawnym, doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
DSW stwarza możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów, tj. według
indywidualnego harmonogramu realizacji programu studiów z dostosowaniem do możliwości
czasowych doktoranta. Zmiany te dotyczą jedynie organizacji zajęć i nie mogą dotyczyć
efektów kształcenia.
§ 14. Zgodę na indywidualną organizację studiów wydaje kierownik studiów doktoranckich
na wniosek doktoranta.
§ 15. Jednostka organizacyjna wydziału (instytut, katedra, zakład), w której przygotowywana jest
praca doktorska, w ramach programu i planu studiów stwarza doktorantowi możliwości
współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,
uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą oraz zapewnia możliwość
zrealizowania obowiązków dydaktycznych. Doktorant, który realizuje badania naukowe
związane z tematem pracy doktorskiej na innej uczelni lub w ośrodku badawczym (zwłaszcza
za granicą), może wnosić do Kierownika studiów doktoranckich o czasowe i częściowe
zwolnienie w indywidualnie określonym zakresie z obowiązków wynikających z niniejszego
regulaminu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Kierownik studiów doktoranckich.
§ 16. Studia doktoranckie są zorganizowane w taki sposób, aby ich uczestnik realizował badania
pozostając w stałym kontakcie z opiekunem naukowym.
§ 17. Opiekun naukowy doktoranta jest zobowiązany do wspierania doktoranta w pracy
badawczej, jak również w pozyskiwaniu środków na realizację badań, w tym w szczególności
w ramach projektów badawczych.
§ 18. Organizacja studiów doktoranckich niestacjonarnych zapewnia możliwość odbywania tych
studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
§ 19. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na wydziale,
w tym warunki rejestracji na kolejne lata lub semestry studiów, zasady i tryb uznawania
osiągnięć doktoranta uzyskanych poza wydziałem, wymagania dotyczące wymiaru i sposobu
prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych, oraz
wymagania dotyczące sprawozdań z realizowanej pracy naukowej, uchwala Rada Wydziału.
§ 20. Wykłady prowadzone w ramach studiów doktoranckich są otwarte.
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§ 21. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

być

prowadzone

także

§ 22. Doktorant może w uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego zajęcia, wykonywać
notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie
zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki.
§ 23. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić doktorantom, na pierwszych zajęciach
lub spotkaniu informacyjnym, oraz umieścić w miejscu dostępnym dla doktorantów
realizujących ten przedmiot, zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu,
sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, w tym sposób i tryb
ogłaszania wyników oceny przedmiotów, formę zaliczenia lub egzaminu. Udział w zajęciach
może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów określonych przez prowadzącego
przedmiot, z wyjątkiem przedmiotów obowiązkowych.
§ 24. Przy zaliczaniu przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:
- pięć lub bardzo dobry

5,0

- cztery i pół lub plus dobry

4,5

- cztery lub dobry

4,0

- trzy i pół lub dostateczny plus

3,5

- trzy lub dostateczny

3,0

- dwa lub niedostateczny

2,0

§ 25. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy brak jest podstaw do ustalenia oceny, prowadzący
przedmiot może zaliczyć go pozytywnie używając zapisu „zaliczono (zal.)”.
§ 26. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia ocen w systemie USOSweb oraz
dostarczenia do właściwego sekretariatu studiów doktoranckich podpisanych przez siebie
protokołów w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia.
§ 27. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje
egzamin poprawkowy.
§ 28. Doktorant, który ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia egzaminu lub egzaminu
poprawkowego, może w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub egzaminu
poprawkowego złożyć do kierownika studiów doktoranckich umotywowany wniosek
o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Kierownik studiów doktoranckich może zarządzić
egzamin komisyjny w terminie do dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, powołując
komisję egzaminacyjną w składzie: kierownik studiów doktoranckich, jako przewodniczący,
egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin, nauczyciel akademicki prowadzący ten
sam lub pokrewny przedmiot, obserwator wskazany przez doktoranta.
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§ 29. W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z planu i programu studiów doktoranckich,
doktorant może powtórzyć te zajęcia za zgodą kierownika studiów doktoranckich pod
warunkiem, że nie przedłuży to okresu trwania studiów doktoranckich ponad termin
określony w § 1 niniejszego rozdziału. Uprawnienie to przysługuje doktorantowi jeden raz
w ramach całego toku studiów doktoranckich. Warunkiem dopuszczenia do ponownego
udziału w zajęciach jest uiszczenie opłaty określonej w odrębnych przepisach
obowiązujących w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w danym roku akademickim. Na podstawie
dokonanej oceny postępów w realizacji programu studiów doktoranckich Kierownik studiów
doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia kolejnych lat lub semestrów studiów
i przeprowadza rejestrację doktorantów w terminach wynikających z kalendarza roku
akademickiego.
§ 30. Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.
§ 31. Kierownik studiów doktoranckich, co najmniej raz w roku dokonuje, w sposób określony
przez Radę Wydziału, oceny postępów w realizacji programu studiów każdego
z doktorantów, z uwzględnieniem:
1. postępów w pracy naukowej;
2. ocen z przedmiotów objętych programem studiów;
3. realizacji powierzonych mu obowiązków dydaktycznych, wykonywanych w ramach praktyk
zawodowych.
§ 32. Zastrzeżenia doktorantów, wniesione w formie pisemnej, dotyczące ocen i decyzji Kierownika
studiów doktoranckich określonych w § 31 i § 33 rozpatruje Dziekan.
§ 33. Po zakończeniu każdego roku akademickiego Kierownik studiów doktoranckich przedstawia
radzie wydziału oraz Rektorowi sprawozdanie zawierające ocenę funkcjonowania studiów
doktoranckich.
§ 34. System zapewnienia jakości kształcenia na wydziale prowadzącym studia doktoranckie
przewiduje okresową ocenę: programu kształcenia, zgodności uzyskiwanych przez
doktorantów efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia oraz jej wykorzystanie
do doskonalenia tego programu.
§ 35. Kierownik studiów doktoranckich
doktoranckich w przypadku:

skreśla doktoranta z listy uczestników studiów

1. stwierdzenia niepodjęcia studiów doktoranckich;
2. rezygnacji ze studiów doktoranckich złożonej w formie pisemnej w sekretariacie studiów
doktoranckich Wydziału, w którym odbywa studia;
3. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
§ 36. Kierownik studiów doktoranckich może
doktoranckich w przypadku:

skreślić doktoranta z listy uczestników studiów

1. niepodpisania przez doktoranta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach
odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
2. stwierdzenia braku postępów w realizacji programu studiów doktoranckich;
3. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
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4. niezłożenia ukończonej rozprawy doktorskiej, zaakceptowanej przez promotora, do końca
września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
5. niewniesienia w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów
po uprzednim pisemnym wezwaniu studenta do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego
30-dniowego terminu do uregulowania zaległych opłat.
6. podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego.
§ 37. Przy stwierdzaniu niepodjęcia studiów kierownik studiów doktoranckich ustala okoliczności,
z zastosowaniem wymogów art. 7 i 77 k.p.a, stanowiące dowód na to, że zamiarem
doktoranta, znajdującym wyraz w jego zachowaniu, było niepodjęcie studiów.
§ 38. Brak postępów w realizacji programu studiów doktoranckich stwierdza się, gdy stopień
realizacji programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia roku studiów, chyba
że doktorantowi przysługuje prawo do powtarzania określonego przedmiotu.
§ 39. Procedura skreślania rozpoczyna się od pisemnego zawiadomienia doktoranta oraz jego
opiekuna naukowego o przewidywanym skreśleniu doktoranta z listy doktorantów
i wyznaczenia terminu, w którym doktorant może wyjaśnić zaistniałą sytuację.
§ 40. Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy doktorantów
i doręcza ją doktorantowi. Kierownik informuje Dziekana i Rektora o wydaniu decyzji
o skreśleniu z listy.
§ 41. Doktorant skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich może odwołać się od decyzji
Kierownika studiów doktoranckich do Rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
o skreśleniu. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna. Decyzja rektora może
zostać zaskarżona do właściwego sądu administracyjnego.
§ 42. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się wznowienia.
§ 43. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie, a także osoba skreślona z listy uczestników
studiów doktoranckich, może uzyskać zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich.
Wzór zaświadczenia określa Rektor.
§ 44. Forma realizacji programu studiów doktoranckich, sposób przeprowadzania egzaminów,
w tym egzaminów wymaganych w postępowaniu konkursowym podczas rekrutacji na studia,
uwzględniają szczególne potrzeby doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
§ 45. Zasady dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich określa Rektor.
Rozdział 4
Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
§ 1. Doktorant ma prawo do:
1. zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania w tym
celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych uczelni
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich
i organów uczelni;
2. udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów przewidzianych
w planie studiów i programie kształcenia na zasadach w nich określonych;
3. zgłaszania władzom uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów
kształcenia oraz spraw związanych z warunkami studiowania;
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4. uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania się w kołach naukowych
prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą;
5. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania z w tym
celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich
i organów Uczelni.
§ 2. Doktorant ma prawo do ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych przez
obowiązujące przepisy. Wyłanianie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich,
którym przysługuje umorzenie części kredytu, następuje na poszczególnych wydziałach,
z uwzględnieniem m.in. długości procesu uzyskania stopnia doktora (od momentu
rozpoczęcia studiów do nadania stopnia doktora).
§ 3. Doktorant może zostać zatrudniony na stanowisku asystenta i korzystać jednocześnie
z różnych form stypendiów, pomocy materialnej i wynagrodzeń, o których mowa w § 7 i § 16.
§ 4. Doktorant może pozostawać w stosunku pracy. Wykonywanie pracy nie może kolidować
z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani obowiązkami dydaktycznymi.
§ 5. Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu
tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
§ 6. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 7. Doktorantowi mogą być przyznane:
1. stypendium doktoranckie;
2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych;
3. w trybie konkursu - stypendium ze środków na finansowanie działalności statutowej
wydziału;
4. stypendium doktorskie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jeżeli ma
wszczęty przewód doktorski;
5. pomoc materialna w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) zapomogi,
3) stypendium dla najlepszych doktorantów,
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
6. stypendium lub pomoc materialna przyznane przez osoby fizyczne lub prawne,
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 8. Doktorant może otrzymać legitymację doktoranta.
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§ 9. Doktorant ma obowiązek postępować zgodnie z treścią ślubowania akademickiego.
Doktorant obowiązany jest w szczególności do:
1. realizacji ustalonego programu studiów, w tym do prowadzenia badań naukowych,
zaliczania przedmiotów i odbywania praktyk przewidzianych w programie, a także
składania sprawozdań dokumentujących postępy w realizacji programu studiów;
2. zaliczenia wszystkich przedmiotów do końca danego roku akademickiego;
3. realizacji, w odpowiednich terminach, działań związanych z przewodem doktorskim;
4. przestrzegania przepisów obowiązujących w Dolnośląskiej Szkole Wyższej,
a w szczególności przepisów zawartych w Regulaminie studiów doktoranckich oraz
Kodeksie etyki doktoranta;
5. każdorazowego informowania Kierownika studiów doktoranckich o zmianie danych
osobowych;
6. wnoszenia w terminie opłat związanych ze studiami.
§ 10. Za naruszenie przepisów obowiązujących w DSW oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta uczestnik studiów doktoranckich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 11. Doktorant pobierający stypendium doktoranckie, ma - w ramach praktyk zawodowych –
obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu wspólnie
z nauczycielem akademickim w wymiarze 30 - 90 godzin obliczeniowych na rok. Obowiązek
ten nie dotyczy doktorantów, których stypendium jest finansowane wyłącznie
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Wymiar prowadzonych
zajęć może zostać zmniejszony, jeśli doktorant prowadzi badania naukowe związane
z tematem pracy doktorskiej na innej uczelni lub w ośrodku badawczym wymagające
okresowej zmiany miejsca zamieszkania (zwłaszcza w przypadku wyjazdu za granicę);
wówczas wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych zostaje zmniejszony proporcjonalnie do
okresu pobytu w innym ośrodku.
§ 12. Doktorant jest zwolniony z obowiązków dydaktycznych, bez konieczności ich późniejszego
odrabiania, w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie ojcowskim, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 13. Doktoranci niepobierający stypendium, doktoranci, których stypendium jest finansowane
wyłącznie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
oraz uczestnicy studiów niestacjonarnych mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych,
uczestnicząc w realizacji procesu dydaktycznego w wymiarze 10-30 godzin rocznie, w tym
uczestnicząc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wspólnie z nauczycielem akademickim
w wymiarze co najmniej 10 godzin rocznie, począwszy od drugiego roku studiów.
§ 14. Doktorant ma obowiązek odbyć przeszkolenie w zakresie BHP przed przystąpieniem
do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
§ 15. Doktoranci dopuszczeni do zajęć i badań naukowych oraz do samodzielnego prowadzenia
zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków lub odpowiedzialności cywilnej.
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§ 16. Za udział w realizowanych pracach badawczych doktorant może uzyskiwać dodatkowe
wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac.
W szczególności, doktorant może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach
związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych z Programów Ramowych Unii
Europejskiej.
§ 17. Za prace wykonywane na rzecz Uczelni, wykraczające poza zakres obowiązków wynikających
z regulaminu studiów doktoranckich, doktorant otrzymuje wynagrodzenie.
§ 18. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń.
§ 19. Doktorant ma obowiązek poinformowania Kierownika studiów doktoranckich o wystąpieniu
istotnych okoliczności mogących wpływać na cofnięcie lub zawieszenie wypłaty świadczeń.
Rozdział 5
Opłaty za studia
§ 1. Stacjonarne studia doktoranckie w DSW są bezpłatne, jeżeli Uczelnia otrzymuje dotację,
o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572).
§ 2. W przypadku, gdy Uczelnia nie otrzymuje dotacji wymienionej w §1 studia doktoranckie są
płatne. Senat DSW ustala wysokość opłat, szczegółowe zasady ich pobierania, w tym tryb
i warunki zwalniania z ich wnoszenia.
§ 3. Uczelnia może pobierać opłaty za niektóre usługi edukacyjne związane z prowadzeniem
studiów doktoranckich, w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym. Przedmiot i wysokość opłat ustala Rektor. Senat DSW ustala szczegółowe zasady
pobierania tych opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.
§ 4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej,
między Uczelnią a doktorantem.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r.
§ 2. Zasady odpłatności za studia oraz zasady przyznawania stypendiów pomocy materialnej,
w odniesieniu do osób niebędących obywatelami polskimi, które nie korzystają z zasad
obowiązujących obywateli polskich, określają odrębne przepisy.
§ 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz akty prawa
wewnętrznego DSW.
§ 4. Przy interpretacji zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie stosuje się zasady określone
w Europejskiej Karcie Naukowca.

REKTOR DSW
prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica
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