Uchwała nr 64/IV/2013
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim:
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2) oraz art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572) stanowi się, co następuje:
§1
W uchwale nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na wniosek rady wydziału Rektor UJ podejmuje decyzję o odpłatnym charakterze
niestacjonarnych studiów doktoranckich i określa wysokość opłat w drodze zarządzenia.”
2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa
Senat UJ.”
3. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 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.”
4. w § 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. Doktorant korzystający z przedłużenia studiów doktoranckich ponad czas określony
w programie studiów doktoranckich zachowuje status doktoranta wraz z prawem do korzystania
ze świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych w przepisach o przyznawaniu
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.
6. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas,
o który przedłużono mu okres odbywania studiów doktoranckich.
7. W przypadku przyznania przedłużenia na okres inny niż pełny rok lub dwa lata studiów
kierownik studiów doktoranckich określa warunki kontynuowania studiów przez doktoranta po
upływie okresu przedłużenia, a w szczególności terminy realizacji poszczególnych obowiązków
wynikających z Regulaminu. O warunkach kontynuowania studiów kierownik studiów
doktoranckich informuje doktoranta na piśmie.”

5. w § 10 ust. 1 skreśla się pkt c).
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.
2. Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego.
3. 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 § 5 ust. 1.
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 Uniwersytecie Jagiellońskim w danym roku
akademickim.
4. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się reaktywacji.”
7. § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem,
w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie
nauki w zakresie dyscypliny nauki, potwierdzonym odpowiednim dyplomem.
2. Studia doktoranckie kończą się z upływem ostatniego roku akademickiego, określonego
zgodnie z § 4, o ile wcześniej doktorant nie otrzymał stopnia doktora.
3. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
a także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.
4. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, wydaje się zaświadczenie
o przebiegu studiów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

