Uchwała nr 75/IV/2014
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 5/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
28 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Jagiellońskim
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 161 oraz art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 24 pkt 2 Statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 czerwca 2006 r. z późn. zm. w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1581), stanowi się, co następuje:
§1
W uchwale nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572
z późn. zm.)”.
2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 4 lata”.

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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”.
4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia
w zajęciach, w przypadku:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
b) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
- łącznie nie dłużej niż o rok”.

5) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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 przypadku
konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż o dwa
lata”.

6) Po § 8 dodaje się § 8 a w brzmieniu”
„Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy
posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, albo
osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat”.
7) § 15 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca 6 semestru studiów, zaś
w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata nie później niż do końca czwartego
semestru studiów”.
8) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienie
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie przepisów
odrębnych, wykonująca pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, zatrudniona w pełnym wymiarze
czasu pracy”.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Z wyłączeniem § 1 pkt 3), do doktorantów, którzy rozpoczęli studia pomiędzy 1 października
2012 roku a 30 września 2014 roku, do czasu zakończenia przez nich studiów stosuje się
przepisy uchwały nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012
roku w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim
w dotychczasowym brzmieniu.

