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I. Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i
tok studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich
(zwanych dalej doktorantami) w Szkole Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i
Socjologii PAN.
2. Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie socjologii lub filozofii.
3. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
1. realizacji programu studiów,
2. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką
prowadzącą kształcenie,
3. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych,
4. przygotowania przez doktoranta publikacji naukowych lub publicznych
prezentacji wyników badań,
5. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy
doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
6. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
4. Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania. Tekst ślubowania określa Statut Instytutu i brzmi: „Ślubuję uroczyście
realizować pracę naukową z najwyższą starannością i przestrzegając zasad etycznych,
szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o
dobre imię Instytutu, jego Szkoły i godność stanu akademickiego”. Podpisany przez
doktoranta akt ślubowania zostaje złożony w teczce osobowej doktoranta.
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5. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
Przez kwalifikacje trzeciego stopnia rozumie się uzyskanie w drodze przewodu
doktorskiego stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie
dyscypliny nauki.
6. Na wniosek Absolwenta studiów doktoranckich wystawia się zaświadczenie o przebiegu
studiów oraz dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora, zgodnie z
odrębnymi przepisami.
7. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Szkoła wydaje
zaświadczenie o przebiegu studiów.
§2
Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne dla obywateli UE.
Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne.
Warunki odpłatności za stacjonarne studia doktoranckie dla obywateli państw spoza UE
oraz za niestacjonarne studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej
między Instytutem a doktorantem.
5. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy
magistra lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Szkołę warunki rekrutacji.
6. Na II rok lub wyższe lata studiów można przyjąć osobę, która:
1) ukończyła program MA realizowany w Szkole
2) złożyła wniosek o przeniesienie z innej uczelni lub jednostki organizacyjnej
uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich.
7. Dyrektor Szkoły w opinii wskazuje różnice programowe, które musi zaliczyć kandydat
na studia z przeniesienia, proponując harmonogram ich zaliczenia.
1.
2.
3.
4.

II. Indywidualny program studiów
§3
1. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych
objętych programem studiów odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
2. Każdy doktorant ma indywidualny program studiów, w którym oprócz zajęć
obowiązkowych ustala się dobór zajęć fakultatywnych i uczestnictwo doktoranta w
badaniach prowadzonych w Instytucie lub w szczególnych przypadkach poza
Instytutem. Indywidualny program studiów doktoranta w danym roku akademickim
jest zatwierdzany przez dyrektora Szkoły.

III. Organy podejmujące decyzje w sprawie studiów doktoranckich
§4
1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu.
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2. Do kompetencji Rady Naukowej Instytutu należy:
1. uchwalanie regulaminu studiów,
2. uchwalanie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie nie później niż
do 30 kwietnia danego roku,
3. opiniowanie kandydata na dyrektora Szkoły,
4. ocena realizacji programu studiów doktoranckich poprzez coroczne przyjęcie
sprawozdania dyrektora Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem udziału
doktorantów w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie i badań
prowadzonych przez doktorantów.
§5
1. Dyrektor Szkoły:
1. podaje do publicznej wiadomości warunki i tryb rekrutacji na studia
doktoranckie,
2. przedstawia Dyrektorowi Instytutu i ogłasza wyniki rekrutacji na studia
doktoranckie,
3. ustala program studiów, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i samorządu
doktorantów,
4. organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
5. zatwierdza indywidualny program studiów doktoranta, po zasięgnięciu opinii
opiekuna naukowego/promotora,
6. powołuje Komisję dokonującą corocznej oceny realizacji przez doktoranta
jego indywidualnego programu studiów, w tym uczestnictwa doktoranta w
badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie,
7. zalicza doktorantowi kolejne lata studiów,
8. podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów
doktoranckich,
9. podejmuje decyzję w sprawie przedłużania doktorantowi okresu odbywania
studiów,
10. podejmuje decyzje w innych sprawach dotyczących doktorantów,
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Dyrektor Szkoły może ustanowić pełnomocnictwo dla wykonywania określonych
czynności. Pełnomocnictwo takie podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu.
§6
1. Do kompetencji Dyrektora Instytutu należy:
a. ustalenie wysokości opłaty za studia w przypadku płatnych studiów
niestacjonarnych,
b. ustalanie wysokości stypendiów i liczby stypendiów,
c. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendiów.
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2. Do kompetencji Dyrektora Instytutu należy ponadto rozpatrywanie odwołań od
decyzji dyrektora Szkoły w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów
doktoranckich.
3. Do kompetencji komisji odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji
komisji rekrutacyjnej/stypendialnej.

IV. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
§7
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania, o którym mowa w § 1 p.4.
2. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
§8
1. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. Elektroniczna legitymacja
doktoranta jest dokumentem poświadczającym status doktoranta.
2. Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez
umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach.
3. Prawo do posługiwania się elektroniczną legitymacją doktoranta mają doktoranci do
dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach uczestnika studiów doktoranckich
lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów
doktoranckich.
4. W przypadku zniszczenia lub utraty elektronicznej legitymacji doktoranta uczestnik
studiów doktoranckich jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Szkoły.
§9
1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do:
1. aktywnego uczestniczenia w badaniach prowadzonych w Instytucie w zakresie
zawartym w indywidualnym programie studiów doktoranta,
2. uczęszczania jako wolontariusz na dowolny kurs oferowany przez Szkołę, a
nie objęty indywidualnym programem studiów doktoranta w danym roku,
wszakże pod warunkiem uzyskania zgody prowadzącego i aktywnego
uczestniczenia w zajęciach,
3. korzystania z bibliotek, infrastruktury informatycznej i innych pomocy
naukowych na zasadach określonych przez dyrektora Szkoły,
4. publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania ich na
krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych,
5. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
6. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w
ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych; terminy przerw wypoczynkowych doktorant uzgadnia z
opiekunem naukowym/promotorem,
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7. przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu urlopu
macierzyńskiego/ojcowskiego na zasadach określonych w osobnych
przepisach,
8. składania odwołań od decyzji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
9. doktorant będący osobą niepełnosprawną ma prawo do dostosowania
organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności.
§ 10

Stypendia
1. Uczestnicy studiów doktoranckich w trybie konkursowym mogą ubiegać się o
przyznanie:
a. stypendium naukowego finansowanego ze środków dotacji celowej
b. stypendium Prezesa PAN,
c. stypendium finansowanego z innych środków,
na zasadach określonych w osobnych przepisach.
2. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą również ubiegać się o przyznanie stypendium
ze świadczeń pomocy materialnej.
§ 11

Opieka naukowa
1. Szkoła zapewnia doktorantowi, nie później niż semestr od rozpoczęcia studiów,
opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego.
2. Po wszczęciu przewodu doktorskiego opiekę naukową nad doktorantem sprawuje
promotor albo promotor i promotor pomocniczy.
3. Do podstawowych obowiązków opiekuna naukowego należy w szczególności:
1. Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej w powiązaniu z badaniami Instytutu,
2. odbywanie konsultacji z doktorantem oraz włączenie doktoranta w wybrane
badania prowadzone w Instytucie, zgodnie z indywidualnym programem studiów
doktoranta,
3. udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej w realizacji zaplanowanych
badań i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
4. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, oceny postępów naukowych doktoranta.
§ 12
1. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora i dyrektora Szkoły, uczestnik studiów
doktoranckich może realizować część programu studiów w innej uczelni na zasadach
określonych w porozumieniach oraz programach wymiany doktorantów, np.
Erasmus+.
2. Dyrektor Szkoły rozpatruje propozycję studiów w części realizowanej w innej uczelni
w ramach zatwierdzania indywidualnego programu studiów doktoranta, o którym
mowa w §3 p.2.
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3. Zaliczenie zajęć zgodnych z indywidualnym planem studiów doktoranta i
odbywanych w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami
uzyskanymi w Szkole.
§ 13
Uczestnik studiów doktoranckich może pozostawać w stosunku pracy w pełnym lub
niepełnym wymiarze etatu. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami
wynikającymi z programu studiów.
§ 14
1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy:
1. realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym terminowe zaliczanie zajęć
objętych indywidualnym programem studiów doktoranta,
2. prowadzenie badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w
badaniach prowadzonych z Instytucie, zgodnie z indywidualnym programem studiów
na dany rok,
3. systematyczna praca nad rozprawą doktorską, a także terminowe składanie
dyrektorowi Szkoły rocznych sprawozdań z przebiegu prac i realizacją
indywidualnego programu studiów, wraz z propozycją programu na rok następny, w
tym własnego projektu badawczego,
4. systematyczny kontakt z opiekunem naukowym/promotorem, uzyskanie jego opinii
towarzyszącej sprawozdaniu rocznemu i uzgodnienie propozycji indywidualnego
programu studiów na kolejny rok, w tym własnego projektu badawczego,
5.
2. Obowiązkiem doktoranta jest także:
a. usprawiedliwianie zaświadczeniem lekarskim nieobecności spowodowanej chorobą,
b. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora Szkoły o istotnych zmianach lub nieprawidłowościach
w przebiegu studiów,
c. niezwłoczne powiadamianie administracji Szkoły o zmianie nazwiska lub adresu,
d.

przestrzeganie postanowień Regulaminu studiów doktoranckich oraz innych

e. przepisów prawnych obowiązujących w Instytucie.

§ 15
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
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V. Organizacja roku akademickiego i studiów
§ 16
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku
kalendarzowego. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.
2. Ramową organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia
zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw w zajęciach ustala dyrektor
Szkoły i ogłasza nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
§ 17
1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.
2. Dyrektor Szkoły, na wniosek doktoranta, przedłuża 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 oraz urlopu ojcowskiego
– określonych w odrębnych przepisach.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może przedłużyć okres odbywania
studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,
na zasadach określonych w odrębnych przepisach (rozporządzenia ministra),
4. Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora,
może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, w przypadkach uzasadnionych
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania – nie
dłużej jednak niż o 2 lata.

VI. Przebieg studiów
§ 18
1. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności na studiach
doktoranckich są prowadzone w języku angielskim.
2. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą być prowadzone we współpracy
z innymi jednostkami naukowymi lub uniwersytetami.
§ 19
1. Zaliczenia oceniane są w następującej skali:
1. bardzo dobry (5),
2. dobry (4),
3. dostateczny (3),
4. niedostateczny (2).
Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia.
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§ 20

Ocena postępów w pracy nad doktoratem i tryb przyznawania stypendiów
naukowych
1. Aby kontynuować studia w Szkole w roku kolejnym student powinien:
1. Otrzymać średnią ocen z zajęć, na które uczęszczał w SNS wyższą lub równą 3,5
2. Osiągnąć satysfakcjonujący postęp w pracy nad rozprawą doktorską oraz wykazać
aktywny udział w badaniach prowadzonych w Instytucie, zgodnie z zatwierdzonym
indywidualnym programem studiów. Działania te traktowane są jako nabywanie
praktyki w badawczej pracy akademickiej.
2. Powołana przez dyrektora Szkoły Komisja ocenia postęp w pracy akademickiej
doktoranta. Podstawą oceny jest sprawozdanie roczne doktoranta, projekt na rok
następny, informacje dotyczące przebiegu studiów dostępne w Szkole, oraz opinia
opiekuna naukowego/promotora, która jednak nie jest dla Komisji wiążąca.
3. Ocena pracy akademickiej doktorantów dokonywana przez Komisję jest
równoznaczna z trybem konkursowym ubiegania się o środki finansowe na cele
badawcze związane z doktoratem. Studenci, którzy uzyskali najwyższe oceny są
typowani do otrzymania stypendium naukowego na następny rok akademicki.
4. Studenci, których dokonania i projekt badawczy przez dwa lata z rzędu zostały
ocenione poniżej 3,5 zostają skreśleni z listy słuchaczy Szkoły.
5. Dyrektor Instytutu traktuje oceny Komisji jako wiążące przy przyznawaniu środków
finansowych i stypendiów, bierze również pod uwagę wysokość środków budżetowych,
którymi dysponuje w danym roku akademickim.
6. Wyniki konkursu ogłaszane są na koniec roku akademickiego.
§ 21
1. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich następuje w przypadku:
1. niepodjęcia studiów,
2. rezygnacji ze studiów,
3. nieuzyskania zaliczenia roku w wymaganym terminie, w szczególności z
powodu stwierdzenia braku dostatecznych postępów w pracy akademickiej, o
których mowa w § 20 p.4,
4. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze Szkoły.
2. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje
dyrektor Szkoły. Od decyzji tej służy odwołanie do Dyrektora Instytutu, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
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§ 22

Urlop
1. Na umotywowany wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna
naukowego/promotora, dyrektor Szkoły może udzielić urlopu od zajęć w Szkole.
2. W okresie urlopu, doktorant nie może pobierać stypendium. Wyjątkiem jest urlop
macierzyński oraz udział w programie ERASMUS+, w czasie których trwania
doktorant zachowuje wszystkie prawa doktoranta, w tym prawo do stypendium.
§ 23

Ukończenie studiów doktoranckich
1. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich regulują
odrębne przepisy.

VII. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 24
1. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 października
2017 r., w roku akademickim 2017/18 studiują zgodnie z dotychczasowymi
przepisami oraz według planów i programów studiów opracowanych na podstawie
dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów.
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