
Uchwała nr 54/IV/2017 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich 

oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

Regulaminu studiów doktoranckich 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 161 ust. 4 oraz art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 24 pkt 2 

Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558), Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.  

w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

 

„4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający 

czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych 

w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 

z późn. zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w 

zajęciach. 

5. Doktorant korzystający z przedłużenia studiów doktoranckich ponad czas 

określony  

w programie studiów doktoranckich zachowuje status doktoranta, w tym prawo  

do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,  

na zasadach określonych w przepisach o przyznawaniu tych świadczeń. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przyznać takiemu 

doktorantowi stypendium doktoranckie, jeżeli jest to uzasadnione wysokim 

poziomem prowadzonych badań naukowych i postępami w pracy nad rozprawą 

doktorską potwierdzonymi przez promotora.   

 

 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 11 

 

Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich realizowane w formie zajęć 

dydaktycznych na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i 

pracownicy naukowi jednostki naukowej posiadający aktualny dorobek naukowy, 

opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 

5 lat.”; 

 



3) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Kierownik studiów doktoranckich może przenieść niektóre obowiązki doktoranta  

na następny rok akademicki. Może on również, na wniosek doktoranta zaopiniowany 

przez opiekuna naukowego albo promotora, podjąć decyzję o przyjęciu w poczet 

realizacji obowiązków, o których mowa w § 20, przedmiotów nieobjętych planem i 

programem studiów doktoranckich.”; 

 

 

4) § 22 otrzymuje brzmienie:  

 

„§ 22 

 

1. Rektor wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród 

nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej, 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

2. Rektor powołuje kierownika studiów doktoranckich po uzyskaniu pozytywnych 

opinii rady jednostki organizacyjnej oraz Towarzystwa Doktorantów UJ, do których 

Rektor zwraca się z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie na kierownika 

studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. 

Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii o 

kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.  

3. W przypadku wyrażenia przez radę jednostki organizacyjnej lub Towarzystwo 

Doktorantów UJ negatywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów 

doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę określoną w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii rady jednostki 

organizacyjnej oraz Towarzystwa Doktorantów UJ 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. 1, który nie był 

uprzednio wskazany jako kandydat. 

5. W przypadku powoływania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w 

jednostce organizacyjnej opinia Towarzystwa Doktorantów UJ nie jest wiążąca. 

6. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor na okres odpowiadający 

kadencji władz jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są studia 

doktoranckie. Kierownik studiów doktoranckich nie może być powołany do 

pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Do momentu 

powołania kierownika studiów doktoranckich na nową kadencję funkcję tę sprawuje 

osoba dotychczas powołana do jej pełnienia albo osoba wskazana przez Rektora 

jako pełniąca obowiązki kierownika studiów doktoranckich. 

7. Kierownika studiów doktoranckich odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady 

jednostki organizacyjnej oraz Towarzystwa Doktorantów UJ. 

8. W odniesieniu do osoby pełniącej funkcję kierownika studiów doktoranckich, 

wobec której wygasł stosunek pracy lub w stosunku do której zostało wydane 

prawomocne orzeczenie dyscyplinarne, Rektor niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie 

aktu powołania tej osoby na stanowisko kierownika studiów doktoranckich bez 

konieczności uzyskania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 2. 

9. W przypadku odwołania z funkcji kierownika studiów doktoranckich lub 

wygaśnięcia aktu powołania na stanowisko kierownika studiów doktoranckich 

zostaje niezwłocznie wszczęte postępowanie w sprawie powołania na wakujące 

http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1540704:part=a21(a)&full=1


stanowisko kierownika studiów doktoranckich w trybie, o którym mowa w ust. 1-6, 

na okres do końca kadencji władz jednostki organizacyjnej.”; 

 

5) w § 24 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

 

„3. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do kierownika 

jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek 

wymaga uzasadnienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć 

decyzję  

o zmianie opiekuna naukowego. Od decyzji kierownika służy doktorantowi 

odwołanie  

do Rektora za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. 

5. W razie przedłużającej się nieobecności opiekuna naukowego, kierownik jednostki 

organizacyjnej może wskazać inną osobę spełniającą wymogi określone w ust. 1 

do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu przyczyn, z powodu których został 

powołany zastępca, opiekun naukowy informuje kierownika jednostki 

organizacyjnej o gotowości ponownego objęcia funkcji. O ponownym powierzeniu 

funkcji opiekuna naukowego rozstrzyga kierownik jednostki organizacyjnej.”; 

 

6) w § 24 wprowadza się ust. 6 w brzmieniu: 

 

„6. W przypadku zmiany opiekuna naukowego z przyczyn, o których mowa w ust. 2-5, 

nowego opiekuna wskazuje się na zasadach określonych w ust. 1.”; 

 

7) w § 27 uchyla się ust. 3-6.  

 

§ 2 

 

Ogłasza się w załączniku do uchwały jednolity tekst uchwały nr 46/IV/2015 Senatu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów 

doktoranckich, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 
 

  


