UCHWAŁA NR 89
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 459 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Zielonogórskim
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i § 156 ust. 8 Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego uchwala się, co następuje:
§1
Senat wprowadza następujące zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim,
stanowiącym załącznik do uchwały nr 459 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim:
1. § 13 ust. 2-6 otrzymują brzmienie:
„2. Program studiów doktoranckich określa:
1) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia;
2) moduły/przedmioty wraz z przypisanymi zakładanymi efektami kształcenia oraz liczbą punktów
ECTS, z uwzględnieniem podziału przedmiotów na obowiązkowe i fakultatywne;
3) plan studiów;
4) sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez doktoranta;
5) łączną liczbę punktów ECTS, którą doktorant powinien uzyskać w ramach przedmiotów
fakultatywnych (rozwijających umiejętności zawodowe i rozwijających umiejętności dydaktyczne);
6) wymiar, zasady i formy realizacji praktyk zawodowych wraz z przypisaniem punktów ECTS.
3 . Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia
uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji określone w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej
z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki
oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadając obszarowi prowadzonych badań naukowych,
obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki;
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli
uczonego lub artysty.
4. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych programem studiów
doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS, w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć
fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć
fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15
godzin.
5. Zajęcia fakultatywne:
1) rozwijające umiejętności zawodowe przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub
badawczo – rozwojowym,
2) rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach
doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
6. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie:

1) o kreśla sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, z uwzględnieniem
czynności przewodu doktorskiego,
3) podejmuje uchwały przewidziane w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym.”
2. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez
doktoranta w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90
godzin dydaktycznych w roku akademickim.”
3. § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Doktorantowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej,
przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku
realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.”
4. § 23 otrzymuje brzmienie:
„Zaliczenia i wyniki egzaminów wpisywane są do karty zaliczeń, którą doktorant składa kierownikowi studiów
doktoranckich wraz ze sprawozdaniem semestralnym do dnia 28 lutego za semestr zimowy i do dnia 15
września za semestr letni. Doktorant ma prawo do otrzymania kopii karty zaliczeń po zakończeniu
semestru.”
5. W § 25 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
„2. Decyzję o powtarzaniu przedmiotu/semestru/roku, wpisie warunkowym na następny semestr studiów
doktoranckich albo o dalszym studiowaniu bez wpisu na kolejny semestr, podejmuje kierownik studiów
doktoranckich na wniosek doktoranta złożony w ciągu dwóch tygodni od terminu określonego w § 23.”
6. § 27 ust 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres
odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania
studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,
w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych 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,
4) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
- łącznie nie dłużej niż o rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.”
7. § 31 otrzymuje brzmienie:
„1. Do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna
naukowego, powołanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Po wszczęciu przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną promotora,
wyznaczonego przez radę jednostki organizacyjnej.

3. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 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.
4. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej
z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o zmianie opiekuna
naukowego.
6. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia
14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub
artystycznej.”
8. § 33 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie oraz właściwego organu samorządu doktorantów.
2. Rektor wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród nauczycieli akademickich
wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
3. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii
o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.
4. W przypadku wyrażenia przez właściwy organ samorządu doktorantów lub przez radę jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie negatywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów
doktoranckich, ponownie przeprowadza się procedurę określoną w ust. 2 i 3.
5. W przypadku, gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu samorządów doktorantów oraz
rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch
wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów doktoranckich, Rektor powołuje na kierownika studiów
doktoranckich nauczyciela akademickiego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 2, który nie był
uprzednio wskazany jako kandydat.
6. Kierownika studiów doktoranckich odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
7. W przypadku powoływania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej
zasięgnięcie opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie jest wymagane.
8. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności:
1) przedkładanie radzie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie propozycji
programów studiów doktoranckich,
2) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich i sprawowanie bieżącej kontroli nad
przebiegiem studiów doktoranckich,
3) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym dokonywanie oceny
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
4) udzielanie niezbędnej pomocy doktorantowi w znalezieniu nowego opiekuna naukowego lub
promotora w razie zaistnienia takiej konieczności,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia semestrów studiów doktoranckich,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich i/lub
udzielenia urlopu długoterminowego,

7) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
8) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej rocznego sprawozdania z przebiegu studiów
doktoranckich,
9) przekazywanie sprawozdania rocznego (do 30 września) z przebiegu studiów doktoranckich
Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia,
10) podejmowanie innych decyzji określonych niniejszym regulaminem oraz wykonywanie czynności
określonych w odrębnych przepisach.
9. § 35 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku oceny określonej w § 33 ust. 8 pkt 3) doktorant może wnieść zastrzeżenia do kierownika
jednostki organizacyjnej.
2. W przypadku decyzji określonej w § 33 ust. 8 pkt 5) doktorant może wnieść zastrzeżenia do kierownika
jednostki organizacyjnej.
3. W przypadku decyzji określonej w § 33 ust. 8 pkt 6) doktorant może wnieść zastrzeżenia do kierownika
jednostki organizacyjnej.
4. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2, ilekroć regulamin przewiduje podejmowanie przez kierownika
studiów doktoranckich albo kierownika jednostki organizacyjnej w pierwszej instancji decyzji związanych
z przebiegiem studiów doktoranckich, doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora.
5. Odwołania i zastrzeżenia określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania
odpowiednio decyzji lub informacji o ocenie.”
§2
1. Z dniem 1 września 2017 r. wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 459 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na
Uniwersytecie Zielonogórskim, uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

