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Studia doktoranckie  w Uczelni  mają  na  celu  podniesienie  ogólnego poziomu wiedzy ich 
uczestników  w  naukach  podstawowych,  w  studiowanej  dyscyplinie  kierunkowej  i  w 
wybranych  zagadnieniach  przedmiotów  humanistyczno-menadżerskich  i  pedagogicznych, 
przygotowanie do pracy naukowej i dydaktycznej oraz wykształcenie w zakresie organizacji i 
prowadzenia badań naukowych, przygotowując do uzyskania stopnia naukowego doktora. 

§ 1.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  oparty  jest  na  postanowieniach  ustawy  –  Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r., poz. 1365 ze 
zmianami), ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 
zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65 z 16 kwietnia 2003 r., poz. 595 ze 
zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 
2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów 
doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115 z 29 
czerwca 2005 r., poz. 964). 

2. W Uczelni  studiami  trzeciego  stopnia  są  stacjonarne  i  niestacjonarne  środowiskowe 
studia doktoranckie, zwane dalej studiami doktoranckimi.

3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
4. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala Rektor.
5. Zasady odbywania studiów doktoranckich w Polsce przez osoby nie będące obywatelami 

polskimi reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 
Nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r., poz. 1365 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania 
studiów  przez  cudzoziemców  oraz  ich  uczestniczenia  w  badaniach  naukowych  i 
szkoleniach (Dz. U. Nr 69 z 7 czerwca 2002 r., poz. 634) .

6. Studia doktoranckie są tworzone na wydziałach Uczelni posiadających uprawnienia do 
nadawania  stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego,  albo  co  najmniej  dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w tej samej dziedzinie nauk. 

7. Studia  doktoranckie  mogą  być  prowadzone  przy  udziale  innych  jednostek 
organizacyjnych  Uczelni  oraz  innych  placówek  naukowych.  Zadania  poszczególnych 
jednostek  oraz  sposób finansowania  studiów doktoranckich  określają  umowy zawarte 
między tymi jednostkami.

8. Studia doktoranckie są tworzone i znoszone przez Rektora na wniosek rady wydziału.
9. Koordynowanie  prac  wydziałów  oraz  innych  jednostek  organizacyjnych  w  zakresie 

organizacji procesu dydaktycznego na studiach doktoranckich należy do zadań Prorektora 
ds. Nauczania. 

§ 2.  Organizacja studiów doktoranckich

1. Studia  doktoranckie  są  prowadzone w dyscyplinach  naukowych,  w których  wydziały 
Uczelni posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
lub stopnia naukowego doktora. 

2. W  ramach  dyscyplin  naukowych  mogą  być  zdefiniowane  specjalności.  Przewody 
doktorskie  przeprowadzane  są  w  jednostkach  organizacyjnych  posiadających 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.

3. Rektor  na wniosek dziekana powołuje kierownika studiów doktoranckich, spośród osób 
posiadających tytuł  naukowy profesora lub stopień naukowy doktora  habilitowanego, 
zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy.
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4. Kierownicy wydziałowych studiów doktoranckich oraz powołani przez Rektora doradca 
Prorektora  i  konsultanci  ds.  studiów  doktoranckich  tworzą  Zespół  Konsultantów. 
Zadaniem Zespołu Konsultantów jest  koordynacja  studiów doktoranckich na szczeblu 
Uczelni w zakresie:

a. dokumentacji przebiegu studiów,
b. wspierania  działań  interdyscyplinarnych  i  promocji  tematyki  wynikającej  z 

potrzeby rozwoju kadry naukowej Uczelni w określonych kierunkach,
c. organizacji zajęć ogólnouczelnianych, 
d. opiniowania decyzji w sprawach stypendialnych,
e. rekrutacji,
f. okresowych sesji sprawozdawczo-programowych.

Pracami Zespołu Konsultantów kieruje doradca Prorektora ds. studiów doktoranckich.
5. Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje właściwa rada wydziału.
6. Rada  wydziału  powołuje  komisję  ds.  studiów  doktoranckich.  Kierownik  studiów 

doktoranckich wchodzi z urzędu w skład komisji jako przewodniczący.
7. Obsługę  administracyjną  w  zakresie,  o  którym  mowa  w  § 1 p. 9,  wykonuje  dział 

nauczania. 

§ 3.  Rekrutacja

1. Zasady  i  tryb  przyjmowania  na  studia  doktoranckie  uchwala  Senat  na  wniosek  rad 
wydziałów do dnia  31  maja  roku poprzedzającego rok  akademicki,  którego uchwała 
dotyczy.

2. Szczegółowe  warunki  i  tryb  rekrutacji  oparte  na  systemie  punktowym,  zasady 
powoływania  komisji  rekrutacyjnej  spośród  członków  komisji  ds.  studiów 
doktoranckich. oraz liczbę uczestników studiów doktoranckich – doktorantów, uchwala 
rada wydziału przynajmniej na 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia zajęć. 

3. Komisja ds. studiów doktoranckich opracowuje informacje o studiach doktoranckich, z 
określeniem dyscypliny i specjalności oraz potencjalnych opiekunów naukowych, liczby 
uczestników, warunków i trybu rekrutacji oraz proponuje formy ich upowszechnienia. 
Opracowane informacje dziekan przekazuje Rektorowi. 

4. Rektor  zatwierdza  treść  informacji  o  studiach  doktoranckich,  określa  formy 
upowszechnienia i zleca podanie do wiadomości publicznej, przynajmniej na 3 miesiące 
przed terminem rozpoczęcia zajęć.

5. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się:
a. absolwenci  uczelni  posiadający  tytuł  zawodowy magistra,  magistra  inżyniera, 

lekarza lub inny równorzędny,
b. studenci,  którzy  zrealizowali  program  nauczania  na  jednolitych  studiach 

magisterskich lub studiach drugiego stopnia i złożą egzamin dyplomowy do dnia 
30 września roku akademickiego dotyczącego naboru.

6. Postępowanie  kwalifikacyjne  na  wydziale  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna.  W 
rozmowie  kwalifikacyjnej  kandydata  uczestniczy  także  pracownik  naukowy 
proponowany na opiekuna naukowego i przewidziany na promotora. W skład komisji 
rekrutacyjnej  może  wejść  przedstawiciel  Rektora.  Warunkiem  przyjęcia  na  studia 
doktoranckie  jest  pozytywny  wynik  wszystkich  elementów  postępowania 
kwalifikacyjnego.

7. Kierownik  studiów  doktoranckich  przedstawia  dziekanowi  wyniki  postępowania 
rekrutacyjnego oraz wnioski w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
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8. Decyzję  o  przyjęciu  na  studia  doktoranckie  podejmuje  Rektor  na  podstawie 
zaopiniowanego przez dziekana wniosku kierownika studiów doktoranckich. Decyzja ta 
przekazywana  jest  kandydatowi  na  piśmie.  Od  decyzji  tej  kandydatowi  przysługuje 
odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

9. Osoba  przyjęta  na  studia  doktoranckie  nabywa  prawa  doktoranta  z  chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut. Doktorant otrzymuje 
indeks i legitymację.

§ 4.  Program nauczania 

1. Studia doktoranckie w Uczelni trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach doktorant 
może,  na  wniosek  kierownika  studiów  doktoranckich  zaopiniowany  przez  dziekana, 
uzyskać zgodę Rektora na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie dłużej jednak niż 
o jeden rok. Okres studiów doktoranckich może zostać dodatkowo przedłużony o czas 
trwania urlopu macierzyńskiego, ustalony z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. Szczegółowy  kalendarz  akademicki  ogłaszany  przez  Rektora  obowiązuje  dla  zajęć 
dydaktycznych na studiach doktoranckich.

3. Studia doktoranckie odbywają się zgodnie z poniższym ramowym programem nauczania, 
jednolitym  dla  wszystkich  dyscyplin  naukowych,  który  określa  rodzaje  zajęć,  bloki 
tematyczne, minimalny wymiar godzinowy oraz formy zaliczenia obowiązkowych zajęć 
zorganizowanych.
Ramowy program nauczania:

a. kursy ogólnouczelniane w tym:
- przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, chemia lub inne ustalone 

przez  radę  wydziału,  zaliczane  na  ocenę  na  podstawie  egzaminu   – 
90 godzin,

- przedmioty humanistyczno-menadżerskie i  pedagogiczne, zaliczane na 
ocenę na podstawie egzaminu   –   60 godzin,

- języki  obce  (preferowany  język  angielski)  zaliczane  na  ocenę  na 
podstawie egzaminu   –   do 150 godzin,

- seminaria interdyscyplinarne, specjalistyczne lub kierunkowe zaliczane 
na ocenę na podstawie wygłoszonego referatu   –   60 godzin,     

b. wydziałowe  kursy  kierunkowe  (zaleca  się  co  najmniej  jeden  kurs  w  języku 
obcym) zaliczane  na ocenę na podstawie egzaminu   –   nie mniej niż 90 godzin.

c. praktyki zawodowe w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie 
przez  doktoranta  lub na zasadzie  uczestniczenia  w ich prowadzeniu –  po 90 
godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant otrzymuje stypendium 
doktoranckie,  albo  po  30  godzin  w  każdym  roku  akademickim,  w  którym 
doktorant  nie  otrzymuje  stypendium.  Zasady  zaliczania  odbywanych  praktyk 
zawodowych określa rada wydziału.

Kursy  ogólnouczelniane  oraz  wydziałowe  kursy  kierunkowe  powinny  być 
zrealizowane do końca drugiego roku studiów.
Wykonanie praktyk zawodowych nadzoruje  dziekan.  Wykaz doktorantów objętych 
obowiązkowymi praktykami zawodowymi z ustalonym wymiarem i formą praktyk 
dziekanowi przedstawia kierownik studiów doktoranckich. 

4. Program nauczania i plan studiów doktoranckich dla danej dyscypliny lub dyscypliny i 
specjalności uchwala rada wydziału na wniosek komisji ds. studiów doktoranckich, po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi przez Senat. Program nauczania doktoranckich powinien zawierać m. in.:

a. obowiązkowe i wybierane elementy programu, o których mowa w p. 3,
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b. warunki  i  termin  wszczęcia  przewodu  doktorskiego  (wszczęcie  przewodu 
doktorskiego  i  wyznaczenie  promotora  powinno  nastąpić  przed  zakończeniem 
trzeciego semestru studiów),

c. warunki zakończenia studiów doktoranckich,
d. zasady  monitorowania  i  rozliczania  postępów  studiów  i  wyników  pracy 

doktoranta.
Program nauczania powinien przewidywać przerwy w zajęciach w okresie  wakacji  o 
łącznym wymiarze 8 tygodni.

5. Prorektor ds. Nauczania ustala na dany rok akademicki plan kursów ogólnouczelnianych 
oraz kierunkowych odpowiednio  na  wniosek  Zespołu  Konsultantów oraz  właściwego 
dziekana, a następnie zleca prowadzenie tych kursów.

§ 5.  Zasady studiowania

1. Doktorant jest zobowiązany do:
a. postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
b. przedstawienia indywidualnego ramowego programu nauczania, 
c. realizacji ustalonego indywidualnego semestralnego programu zajęć i składania w 

wyznaczonych  terminach  sprawozdań  z  przebiegu  pracy  naukowej  przed 
wydziałową komisją ds. studiów doktoranckich,

d. złożenia rozprawy doktorskiej i egzaminów doktorskich w terminie określonym 
programem  nauczania.  Przez  złożenie  rozprawy  doktorskiej  rozumie  się 
czynności  przewodu  doktorskiego  zakończone  uchwałą  rady  jednostki 
organizacyjnej, w której przeprowadzany jest przewód doktorski, w przedmiocie 
wyznaczenia recenzentów. 

2. Indywidualny ramowy program nauczania oraz indywidualny semestralny program zajęć 
opracowuje  doktorant  w  porozumieniem  z  opiekunem  naukowym  (promotorem),  na 
podstawie programu nauczania oraz planu kursów ogólnouczelnianych i kierunkowych, i 
przedkłada kierownikowi studiów doktoranckich:

a. indywidualny  ramowy  program  nauczania  -  część I  (dotycząca  I  i  II  roku 
studiów) – przed rozpoczęciem studiów,

b. indywidualny  ramowy program nauczania  -  część II  (dotycząca  III  i  IV roku 
studiów) – przed rozpoczęciem III roku studiów,

c. indywidualny semestralny program zajęć – przed rozpoczęciem danego semestru.
Programy  te  są  zatwierdzane  przez  kierownika  studiów  doktoranckich,  co  jest 
odnotowywane w indeksie doktoranta. 

3. Indywidualny ramowy program nauczania - część I oraz indywidualny ramowy program 
nauczania - część II zawierają główne etapy i terminy realizacji studiów doktoranckich.

4. Indywidualny semestralny program zajęć powinien także uwzględniać m.in.: 
a. liczbę  godzin  obowiązkowych  praktyk  zawodowych,  których  mowa  w  §  4. 

ust. 3 c,
b. przestudiowanie wskazanej literatury,
c. opracowanie określonego etapu pracy doktorskiej,
d. przygotowanie publikacji,
e. uczestnictwo w konferencjach naukowych,
f. staż w krajowym lub zagranicznym ośrodku naukowym,
g. przygotowanie wniosku o grant.

Program może również obejmować przedmioty (wykłady i seminaria) spoza programu 
nauczania prowadzone, np. w innych uczelniach lub placówkach naukowych.
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5. Doktoranci, opiekunowie naukowi i promotorzy  mają prawo zgłaszać kierownikowi lub 
wydziałowej komisji ds. studiów doktoranckich dezyderaty w odniesieniu do tematyki 
zajęć i w innych sprawach dotyczących studiów doktoranckich.

6. Doktorant,  który  uzyskał  zgodę  Rektora  na  przedłużenie  okresu  odbywania  studiów, 
odbywa  je  na  zasadach  określonych  w  regulaminie,  a  w  szczególności  przedkłada 
bezzwłocznie kierownikowi studiów doktoranckich indywidualny semestralny program 
zajęć.

7. Komisja ds. studiów doktoranckich dokonuje w każdym semestrze oceny postępów w 
pracy  doktoranta  poprzez  ustalenie stopnia  realizacji  zadań  określonych  w 
indywidualnym semestralnym programie zajęć oraz rozstrzyga o zaliczeniu semestru. 

8. Po  zakończeniu  każdego  roku  akademickiego  kierownik  studiów  doktoranckich, 
przedstawia radzie wydziału oraz Rektorowi ocenę postępów w pracy doktorantów.

9. Ukończenie  studiów  doktoranckich  następuje,  gdy  doktorant  zrealizował  wszystkie 
elementy ramowego programu nauczania wyszczególnione w § 4 p. 3, wykonał zadania 
określone  w  programach,  o  których  mowa  w  p.  2  i  uzyskał  zaliczenia  kolejnych 
semestrów w trybie opisanym w p. 7 oraz złożył rozprawę doktorską w rozumieniu p. 1d.

10. Za udział  w kursach,  o  których  mowa w  §  4  ust.  3  a,  b,  powtarzanych z  powodu 
niezadowalających wyników w nauce  doktorant  wnosi  opłatę,  której  wysokość ustala 
Rektor. Zasady wnoszenia tych opłat ustala Senat.

11. Osoba, która ukończyła studia doktoranckie, otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów 
doktoranckich. 

12. Doktorant, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej, a zwłaszcza 
nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych programem nauczania, nie wykonuje 
określonych  w  harmonogramie  etapów  pracy  doktorskiej  lub  nie  złoży  rozprawy 
doktorskiej w terminie określonym programem nauczania może zostać skreślony z listy 
uczestników studiów doktoranckich.

13. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik 
studiów  doktoranckich.  Od  decyzji  tej  przysługuje  odwołanie  do  Rektora,  za 
pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

14. Decyzja o skreśleniu staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania 
lub z dniem utrzymania jej w mocy przez Rektora.

15. Decyzja Rektora jest ostateczna.
16. Osoba skreślona  z  listy  uczestników studiów doktoranckich  obowiązana  jest  zwrócić 

legitymację bezzwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.
17. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w 
Statucie.

§ 6.  Stypendium doktoranckie i inne świadczenia

1. Doktorant może otrzymać w Uczelni stypendium doktoranckie przyznawane na jeden rok 
akademicki. Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 
60% minimalnego  wynagrodzenia  zasadniczego  asystenta  ustalonego  w  przepisach  o 
wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

2. Rektor  określa  w  Zarządzeniu  Wewnętrznym  zasady  przyznawania  i  ustalania 
wysokości  stypendiów  doktoranckich  i  innych  świadczeń  oraz  ustala  wysokości 
stypendiów doktoranckich wypłacanych w danym roku akademickim.

3. Stypendium  doktoranckie  ze  środków  finansowych  przekazanych  do  dyspozycji 
wydziału przyznaje  się  na zasadach konkursu.  Warunki  konkursu określa  komisja  ds. 
studiów doktoranckich zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez radę wydziału. Dziekan 
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na wniosek kierownika studiów doktoranckich ustala propozycje stypendialne. Decyzje o 
przyznaniu stypendium podejmuje Rektor. 

4. Doktorantowi,  który  podejmuje  się  prowadzić  badania  kreujące  nowe,  priorytetowe 
kierunki nauki, stypendium doktoranckie może przyznać Rektor ze środków finansowych 
pozostających  w  jego  dyspozycji,  na  wniosek  kierownika  studiów  doktoranckich 
zaopiniowany przez dziekana.

5. W razie wyrażenia zgody na przedłużenie odbywania studiów doktoranckich, o której 
mowa  w  §  4  p. 1, Rektor  podejmuje  decyzję  o  przedłużeniu  okresu  pobierania 
stypendium doktoranckiego.

6. Rektor na wniosek kierownika studiów doktoranckich zaopiniowany przez dziekana cofa 
stypendium  doktoranckie,  jeżeli  osoba  pobierająca  je  nie  wykazuje  dostatecznych 
postępów w studiach lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

7. Doktorantowi pobierającemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 
krótszym niż  4  lata  oraz  uzyskał  wyróżniającą  ocenę  pracy  doktorskiej,  stypendium 
doktoranckie za pozostały okres studiów może zostać wypłacone jednorazowo, jednakże 
za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

8. Stypendium doktoranckie, o którym mowa w p. 7, przyznaje Rektor na wniosek dziekana 
sporządzony przy udziale kierownika studiów doktoranckich.

9. Doktorantom, odbywającym te studia poza miejscem stałego zamieszkania, przysługuje 
prawo  do  odpłatnego  zakwaterowania  w  hotelu  asystenta  lub  domu  studenckim,  na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. W razie braku możliwości zapewnienia 
zakwaterowania  przez  wydział,  doktorant  może  otrzymać  miesięczny  ryczałt  na 
wynajęcie  lokalu  mieszkalnego,  w  wysokości  nie  wyższej  niż  20%  przeciętnego 
stypendium doktoranckiego ustalonego dla danego roku studiów.

10. Ryczałt, o którym mowa w p. 9, przyznaje i wypłaca dziekan, na wniosek kierownika 
studiów doktoranckich.

11. Skreślenie  doktoranta  z  listy  uczestników  studiów  doktoranckich  powoduje  utratę 
świadczeń.  Wypłatę  stypendium  doktoranckiego  oraz  ryczałtu  wstrzymuje  się  z 
pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 
stała się prawomocna.

12. Osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, która pobierała stypendium 
doktoranckie,  zobowiązana  jest  do  zwrotu  całej  kwoty  pobranego  stypendium 
doktoranckiego.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  kwota  ta  może  zostać 
obniżona. 

13. O  sposobie,  okresie  i  wysokości  kwoty  pobranego  stypendium  doktoranckiego 
podlegającej  zwrotowi  rozstrzyga  Rektor,  na  wniosek  zainteresowanej  osoby,  po 
zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich i dziekana.

14. Doktorant  ma  prawo  do  ubezpieczenia  społecznego  i  powszechnego  ubezpieczenia 
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie następujących świadczeń: 
a. stypendium socjalnego, 
b. zapomogi, 
c. stypendium za wyniki w nauce,
d. stypendium na wyżywienie,
e. stypendium mieszkaniowego,
f. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenia te przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów  na  zasadach  określonych  przez  Rektora  w  uzgodnieniu  z  uczelnianym 
organem samorządu doktorantów i uczelnianym organem samorządu studenckiego.
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§ 7.  Finansowanie studiów doktoranckich 

1. Środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich, pochodzące z budżetu Uczelni, 
są przeznaczone na:

a. organizację  i  prowadzenie  kursów  ogólnouczelnianych  oraz  wydziałowych 
kursów kierunkowych,

b. działalność związaną z rekrutacją i promocją studiów doktoranckich,
c. obsługę administracyjną studiów doktoranckich.

2. Środki finansowe na prowadzenie badań naukowych w ramach realizowanego tematu 
pracy  doktorskiej  zapewnia  jednostka  organizacyjna  przeprowadzająca  przewód 
doktorski,  wydzielając  na  ten  cel  część  środków  finansowych  przekazanych  na 
działalność statutową lub badania własne. Mogą to też być środki finansowe pozyskane z 
innych źródeł przez jednostki organizacyjne uczelni, opiekuna lub doktoranta. 

3. Doktoranci po wszczęciu przewodu doktorskiego i po uzyskaniu odpowiedniego dorobku 
naukowego  winni  w  porozumieniu  z  promotorem  występować  o  dodatkowe  środki 
finansowe: 

a. granty promotorskie,
b. granty konferencyjne,
c. stypendia finansowane z funduszy europejskich, 
d. inne stypendia krajowe i międzynarodowe,

lub inne.
4. Pozyskanie przez doktoranta dodatkowych środków finansowych pozostaje bez wpływu 

na stypendium doktoranckie i inne świadczenia, o których mowa w § 6.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieobjętych zapisami Regulaminu mają zastosowanie szczegółowe przepisy 
aktów prawnych powołanych w § 1.

2. Zasady odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w § 4 ust. 3.c, oraz zlecania 
zajęć dydaktycznych doktorantom określa Rektor w Zarządzeniu Wewnętrznym.

3. Zasady  odbywania  kursów  językowych  i  składania  egzaminów  językowych  przez 
doktorantów określa Prorektor ds. Nauczania.

4. Doktoranci,  którzy  rozpoczęli  studia  przed  dniem  1  października  2006  r.  i  złożyli 
indywidualny  ramowy  program  studiów  (nauczania)  przed  rozpoczęciem  studiów 
doktoranckich, nie mają obowiązku przedkładania indywidualnego ramowego programu 
nauczania - część II, o którym mowa w § 5 p. 2b.

5. Doktoranci,  którzy  otrzymali  stypendium  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących 
przepisów,  zachowują  prawo  do  stypendium  do  końca  okresu,  na  jaki  zostało 
przyznane.

6. Absolwenci  studiów doktoranckich,  po  uzyskaniu  stopnia  doktora,  mogą  udostępniać 
swoje rozprawy doktorskie  w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Regulamin studiów doktoranckich został uchwalony przez Senat Politechniki Wrocławskiej 
w dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada Doktorantów Politechniki Wrocławskiej pismem z dnia 16 
maja 2006 r. pozytywnie odniosła się do uchwalonego Regulaminu, nie zgłaszając uwag. Na 
podstawie art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
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