REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
W KRAKOWIE

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej
wiedzy w określonej dyscyplinie nauki. Przygotowują ich absolwentów do samodzielnej
działalności badawczej i twórczej oraz do uzyskania stopnia naukowego doktora.
2. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w zakresie
wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone są przez jednostki organizacyjne uczelni
zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie
studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, oraz Ustawy z
dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki.
3.Studia doktoranckie mogą prowadzić tylko te jednostki organizacyjne uczelni, które
posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych, co najmniej dwóch
dyscyplinach danej dziedziny nauki.
4.Studia doktoranckie są powoływane przez Rektora, na wniosek rady jednostki
organizacyjnej, o którym mowa w §3 Rozp. MNiSW/Dz. U. 07.1.3/.
5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki, która je
organizuje.

II. Rekrutacja na studia doktoranckie
§2
1. Studia doktoranckie może podjąć osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra, lub równorzędny tytuł ukończenia studiów wyższych
drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, zaś w przypadku studentów
zagranicznych odpowiednik tego stopnia; w przypadku studiów z teologii stopień licencjata
kościelnego;
2) spełniła warunki rekrutacji,
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2. Rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie dokonuje w postępowaniu kwalifikacyjnym
komisja, powołana przez radę jednostki organizacyjnej. Przy czym o przyjęciu na studia
decydują: wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie warunków określonych przez
radę jednostki organizacyjnej.
3. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów na wniosek rady jednostki organizacyjnej ustala
senat, uwzględniając liczbę samodzielnych pracowników naukowych podejmujących się
opieki nad doktorantami, aktualne obciążenie dydaktyczne jednostki, możliwości
zapewnienia doktorantom odpowiednich warunków do prowadzenia badań oraz
ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich.
4. Sporządzona przez komisję rekrutacyjną lista przyjętych na studia doktoranckie
kandydatów wymaga akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, kierownika studiów
doktoranckich a następnie Rektora.

II. Organizacja studiów doktoranckich
§3
1. Studia doktoranckie trwają 4 lata z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust.1 niniejszego
Regulaminu.
2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
4. Studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor
w oparciu o ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich.
5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia. Szczegółowy program studiów, opracowany przez komisję powołaną
przez kierownika studiów doktoranckich zatwierdza rada tej jednostki.
6. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie:
1) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych doktorantów;
2) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich
3) rozpatruje odwołania doktorantów od decyzji, o których mowa w ust.6 pkt 3.
4. Za całokształt spraw związanych z organizacją i przebiegiem studiów doktoranckich
odpowiada kierownik studiów doktoranckich.
5. Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej oraz po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu doktorantów, powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich.
6. Do obowiązków kierownika studiów doktoranckich należy:
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1) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich;
2) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów;
3) podejmowania decyzji w sprawie zaliczania kolejnych lat studiów doktoranckich;
4) wyrażanie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich.

§4
1. Uczestnik studiów doktoranckich realizuje ich program w ścisłej współpracy z opiekunem
naukowym, a po otwarciu przewodu z promotorem rozprawy doktorskiej.
2. Opiekunem naukowym może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach obowiązki opiekuna
(promotora) mogą być powierzone pracownikowi spoza UPJPII, spełniającemu wymagania
ustawowe.
3. Opiekun naukowy zobowiązany jest do:
1) czuwanie nad w pracą naukową i dydaktyczną doktoranta,
2) zatwierdzania rocznych sprawozdań o postępach w realizacji badań oraz opinii przy
ubieganiu się doktoranta o stypendium,
3) składania pisemnych wniosków do kierownika studiów doktoranckich, dotyczących
zawieszenia wypłacania stypendium lub w przypadku rażących zaniedbań skreślenia z
listy uczestników studiów doktorskich,
4) informowania kierownika studiów o wyjazdach zagranicznych związanych z realizacją
badań naukowych lub rozprawy
4. Ukończenie studiów doktoranckich wymaga spełnienia wszystkich warunków
przewidzianych programem studiów oraz określonych przez radę jednostki organizacyjnej.
5. Po ukończeniu studiów jednostka wystawia absolwentowi studiów świadectwo zgodnie z
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego.
§5
1. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich jest indeks i
legitymacja doktoranta.
2. Do indeksu oraz karty egzaminacyjnej wpisywane są oceny zaliczeń i egzaminów z
przedmiotów objętych programem studiów.
3. Zaliczenia lat studiów dokonuje kierownik studiów doktoranckich na podstawie
poświadczonych w indeksie oraz karcie egzaminacyjnej ocen z egzaminów i zaliczeń oraz
potwierdzonej realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami.
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4. Skala ocen na studiach doktoranckich jest taka sama jak ustalona w odrębnych przepisach
dla studentów studiów I i II stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
Krakowie.

III. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

§6
1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:
1) uzyskania pomocy materialnej na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym i Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów,
2) ubiegania się o stypendium doktoranckie na zasadach określonych w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz odrębnym Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich,
3) przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny
być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
4) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych oddzielnymi przepisami,
5) odbywania praktyk zawodowych i stażów naukowych w formie uzgodnionej z opiekunem
naukowym,
6) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych w niniejszym
regulaminie.
2. Uczestnicy studiów doktoranckich mają zapewnioną opiekę naukową ze
strony przydzielonego im opiekuna. Mają także prawo do korzystania z bibliotek,
sieci komputerowych oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji badań naukowych.
3. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do utworzenia samorządu doktorantów,
który reprezentuje ich w stosunku do władz uczelni, oraz jest jedynym reprezentantem
interesów doktorantów w stosunku do innych instytucji, organizacji i podmiotów.
4. Doktoranci uczestniczą - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9
lutego 2009 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki
organizacyjne uczelni - w kolegialnych organach uczelni, na zasadach określonych w Ustawie
oraz Statucie UPJPII.

§7
1. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy:
1) realizowanie programu studiów doktoranckich, prowadzenie badań naukowych, składanie
rocznych sprawozdań z ich przebiegu,
2) terminowe składanie egzaminów i uzyskiwanie zaliczeń,
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3) odbywanie praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, przy czym
maksymalny wymiar tych zajęć nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie,
4) konsultowanie z opiekunem naukowym wyboru przedmiotów fakultatywnych oraz
uczestniczenie w przedsięwzięciach związanych z przedmiotem ich badań naukowych,
5) uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do opracowania konspektów i
materiałów dydaktycznych do samodzielnie prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych,
7) otwarcie przewodu doktorskiego,
8) złożenie pracy doktorskiej,
9) przestrzeganie przepisów obowiązujących na UPJPII,
10) dbanie o dobre imię Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

2. Uczestnik składa kierownikowi studiów doktoranckich sprawozdanie z działalności
naukowej w ciągu 1 miesiąca od zakończenia każdego roku. Powinno ono zawierać
informacje o przygotowanych publikacjach, wygłoszonych referatach oraz postępie w
realizacji badań (rozprawy doktorskiej). Sprawozdanie opiniuje opiekun naukowy/promotor.
3. Doktorant zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem
studiów doktoranckich. Uczestnicy studiów doktoranckich nie wywiązujący się ze swoich
obowiązków oraz łamiący zasady postępowania zawarte w treści ślubowania i regulaminie,
mogą zostać skreśleni z listy doktorantów. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik
studiów doktoranckich. Od decyzji przysługuje prawo odwołania się do Rektora w terminie
14 dni od jej doręczenia. Decyzja o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich jest
decyzją administracyjną i zawiera uzasadnienie. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Z dniem skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, zawieszona zostaje wypłata
świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2. Z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, uczestnik studiów
doktoranckich traci uprawnienia określone w § 6 ust. 1 pkt 3-5.

V. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium doktoranckiego
§8
Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce i stypendium doktoranckiego określa
odrębny regulamin.

VI. Postanowienia końcowe
§9
1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o
okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych
przepisach.
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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 tych studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej
niepełnosprawności,
- łącznie nie więcej niż o rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w
przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych na
czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.
4. Program studiów zatwierdzony przez radę jednostki organizującej studia doktoranckie
powinien określać liczbę godzin obowiązkowych oraz liczbę obowiązkowych zaliczeń i
egzaminów.
5. Stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II są bezpłatne, a
prowadzone w ich ramach wykłady są otwarte.

§ 10
Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Kraków, dnia 17 stycznia 2011 r.

/-/ ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
REKTOR

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Senat UPJPII,
podczas zwyczajnego posiedzenia, odbytego 17 stycznia 2011 r.
Kraków, 17 stycznia 2011 r.

/-/ ks. dr Krzysztof Biros
SEKRETARZ SENATU

