Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 24.05.2017 r.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
W GDAŃSKU

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Niniejszy Regulamin uchwalono na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze póź. zm.) oraz § 28 ust. 2
pkt. 2) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
§2
1. Regulamin studiów doktoranckich określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz
prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) studia doktoranckie – studia trzeciego stopnia prowadzone przez wydział, na który są
przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone
odpowiednim dyplomem, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia;
3) kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, 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,
stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki, potwierdzone
odpowiednim dyplomem;
4) Akademia – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
5) kierownik ds. studiów doktoranckich – kierownika studiów trzeciego stopnia
prowadzonych przez wydział;
6) jednostka organizacja – wydział, katedra, zakład lub inna jednostka prowadząca
działalność dydaktyczną i badawczą;
7) wydział – podstawowa jednostka organizacyjna;
8) rada wydziału – rada podstawowej jednostki organizacyjnej;
9) dziekan wydziału – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej;
10) rada doktorantów – samorząd doktorantów;
11) komisja rekrutacyjna – wydziałowa komisja rekrutacyjna studiów doktoranckich;
12) program kształcenia – rozumie się przez to opis spójnych efektów kształcenia;
13) program studiów – rozumie się przez to opis procesu kształcenia prowadzący do
osiągnięcia zakładanych przez program kształcenia efektów;
14) plan studiów – rozumie się przez to dokument określający szczegółową organizację
i sposób realizacji programu kształcenia;
15) punkty ECTS – punktowe metody wyrażania osiągnięć doktoranta, zgodnie
z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów.
§3
1. Studia doktoranckie prowadzone są na wydziałach, posiadających uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny
odpowiadających tym uprawnieniom.

2. Celem studiów doktoranckich jest stworzenie jego uczestnikom warunków sprzyjających
podnoszeniu kwalifikacji naukowych i pedagogicznych oraz przygotowania rozprawy
doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.
3. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką
prowadzącą kształcenie;
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych,
3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowych lub publicznych prezentacji
dzieł artystycznych;
4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne
i praktyki zawodowe;
5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej
pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego.
4. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
5. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje zaświadczenie o przebiegu studiów oraz
dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
6. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Akademia wydaje
zaświadczenie o przebiegu studiów.
§4
1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji
i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do
rodzaju niepełnosprawności.
2. Dostosowanie procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
w zależności od rodzaju niepełnosprawności i innych trudności związanych ze stanem
zdrowia, mogą polegać w szczególności na:
1) modyfikacji trybu odbywania zajęć;
2) zmiany terminów i formy zaliczania oraz egzaminów;
3) udostępniania i dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb związanych
z określoną niepełnosprawnością;
4) korzystania z rozwiązań technologicznych wspierających proces uczenia się.
3. Doktorant legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może
wystąpić do kierownika studiów doktoranckich o ustalenie indywidualnego sposobu
uczestnictwa w zajęciach.
§5
1. Doktorant innej uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie, który
zaliczył I rok studiów doktoranckich, może przenieść się na studia doktoranckie w AWFiS
Gdańsk bez postępowania rekrutacyjnego. Decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje
dziekan.
2. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, doktorant ma obowiązek przedłożyć
dziekanowi podanie oraz zgodę na przeniesienie wydaną przez dziekana (dyrektora placówki
naukowej) macierzystej uczelni (placówki naukowej) wraz z dokumentami poświadczającymi
dotychczasowy przebieg studiów doktoranckich.
3. Podanie, o którym mowa w ust. 2 powinno być zaopiniowane również przez kierownika
studiów doktoranckich wydziału, na którym doktorant chce kontynuować studia.
Opinia winna zawierać:
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1) sugestie dotyczące roku studiów, na który doktorant powinien zostać wpisany przy
uwzględnieniu ustawowo określonego czasu trwania studiów doktoranckich;
2) określenie różnic programowych;
3) ewentualne sugestie dotyczące liczby punktów ECTS, które można uwzględnić przy
akceptowaniu dotychczasowych osiągnięć doktoranta;
4) zasady zaliczenia roku studiów, jeżeli przeniesienie ma nastąpić w trakcie roku
akademickiego.
4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika naukowego AWFiS Gdańsk
posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na
objęcie doktoranta opieką naukową oraz zgodę kierownika katedry, w której będzie on
realizował praktykę i badania naukowe.
§6
1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
2. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor, na wniosek rady wydziału mającego
prawo do ich prowadzenia.
3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału.
4. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor Uczelni na wniosek
dziekana zaopiniowany przez radę wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy oraz po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu
doktorantów.
5. Kierownik studiów doktoranckich:
a) podaje do publicznej wiadomości warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;
b) przedstawia rektorowi i ogłasza wyniki rekrutacji na studia doktoranckie;
c) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
d) dokonuje oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych
przez doktorantów w sposób określony przez radę wydziału;
e) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów;
f) podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich;
g) podejmuje decyzję w sprawie przedłużania doktorantom okresu odbywania studiów;
h) występuje do rady wydziału z projektem zmiany programu studiów doktoranckich;
i) pełni funkcję przewodniczącego komisji ds. studiów doktoranckich;
j) podejmuje decyzje w innych sprawach dotyczących doktorantów, niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów;
k) przedstawia roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich;
l) prowadzi dokumentację studiów doktoranckich obejmującą: ewidencję uczestników
studiów, teczki osobowe, karty egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące
przebieg studiów.
6. Przewody doktorskie uczestnika studiów doktoranckich prowadzone są przez radę
wydziału zgodnie z trybem uregulowanym odrębnymi przepisami prawa.
7. Rada wydziału prowadząca studia doktoranckie:
a) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
b) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
c) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów co do ocen, o których mowa w § 9 ust. 8;
d) rozpatruje odwołania doktorantów od decyzji, podjętych przez organy Akademii
w indywidualnych sprawach doktorantów, chyba że obowiązujące przepisy lub
postanowienia Regulaminu zastrzegają te kompetencję dla innych organów.
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§7
1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
2. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne, wysokość opłat ogłaszana jest
Zarządzeniem Rektora.
3. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej
między Akademią lub jednostką naukową a doktorantem.

Rozdział II
Postępowanie rekrutacyjne
§8
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone
przez Akademię.
2. Warunki i tryb rekrutacji ustala Senat. Uchwałę podaje się do wiadomości za
pośrednictwem internetu i ogłoszeń rozpowszechnianych w siedzibie jednostki nie później
niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki,
którego uchwała dotyczy.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana
wydziału.
4. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
§9
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną obejmuje
weryfikację wniosków kandydatów (łącznie z podaną średnią ocen ze studiów)
i dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do odbywania studiów
doktoranckich, dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia, oraz egzamin z jednego
z wybranych przez kandydata języka obcego: - angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski
- oraz rozmowę z kandydatem.
2. Od obowiązku złożenia egzaminu z języka zwalniany jest na własny wniosek kandydat,
który złożył wcześniej z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy z języka obcego
objętego egzaminem w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 10
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i są zamieszczone na stronie internetowej
Akademii oraz w siedzibie jednostki.
§ 11
1. Wniosek kandydata o przyjęcie na studia doktoranckie winien zawierać udokumentowane
informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, zainteresowaniach naukowych
i przewidywanej tematyce rozprawy doktorskiej.
2. Do wniosku kandydata o przyjęcie na studia doktoranckie winny być dołączone
następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (z informacją o średniej ocen z wyników
nauczania na studiach),
2) CV,
3) kwestionariusz osobowy sporządzony na druku urzędowym,
4) trzy podpisane fotografie,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
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6) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia w szczególności;
staże naukowe, działalność w kołach naukowych, certyfikat z języka itp.,
7) zarys projektu badawczego do przyszłej pracy doktorskiej,
8) udokumentowany wykaz publikacji naukowych oraz prac złożonych lub przyjętych do
druku przy czym kandydat zobowiązany jest do złożenia kserokopii najważniejszych
w opinii kandydata publikacji naukowych.
3. Złożenie powyższych dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem koniecznym
dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
4. Warunkiem przyjęcia na niestacjonarne studia doktoranckie osób pozytywnie
zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną jest terminowe wniesienie opłat, o których
mowa w § 4 ust 2 niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Organizacja studiów doktoranckich
§ 12
1. Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów) oraz kończą
się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk.
2. Szczegółowy plan i program studiów doktoranckich uchwalany jest przez radę wydziału
prowadzącego studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów oraz
zgodnie z odrębnymi przepisami. Plany i programy ogłaszane są na trzy miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego, w którym mają zacząć obowiązywać.
3. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy
30 września.
4. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w terminie nie przekraczającym
ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
5. Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się raz lub dwa razy
w miesiącu, w jedno lub dwudniowych sesjach zjazdowych. Akademia nie pokrywa
kosztów dojazdu oraz nie zabezpiecza zakwaterowania uczestnikom studiów.
6. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację doktoranta, której wzór określają
odrębne przepisy.
7. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych
programem studiów odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. Liczba godzin pracy
doktoranta obejmuje udział w różnych formach zorganizowanych przez uczelnię zajęć z
udziałem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas poświęcony na
samodzielną pracę doktoranta.
8. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo i postępy w studiach doktoranckich jest
indeks, w którym wpisywane są zaliczenia i wyniki egzaminów według następującej skali
ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny
(3), niedostateczny (2), zaliczenie bez oceny (zal.).
9. Wymiar praktyk doktorantów w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu w Akademii nie może być mniejszy niż 10 godzin oraz
większy niż 90 godzin rocznie.
10. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia
dydaktyczne w wyższej uczelni lub uczestniczy w ich prowadzeniu, jest zwolniony
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
11. Ocenę praktyk doktoranta wystawia kierownik studiów doktoranckich.
12. Nauczanie odbywa się w formie seminariów i konsultacji.
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13. Warunkiem zaliczenia semestru jest osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia ze
wszystkich zajęć, realizowanych w danym semestrze oraz uzyskanie wymaganych
punktów ECTS.
14. Warunkiem otrzymania punktów ECTS z zajęć jest osiągnięcie efektów kształcenia,
potwierdzone jedną z ocen pkt. 9, czyli oceną co najmniej dostateczną lub zaliczeniem.
15. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia
w zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki;
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych;
3) kompetencji społecznych, odnoszących się do działalności naukowo-badawczej
i społecznej roli uczonego.
16. Zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów dokonuje, na podstawie zaliczeń
i egzaminów poświadczonych w indeksie, kierownik studiów doktoranckich, o ile
obowiązujące przepisy prawa, bądź Statut nie przewidują kompetencji innego organu
w tym zakresie.
17. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i pozytywne złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów. Ukończenie studiów
doktoranckich potwierdza świadectwo, którego wzór określają odrębne przepisy.
§ 13
1. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich na swój wniosek może
ubiegać się o zgodę na:
a) odbywanie studiów doktoranckich według indywidualnego planu studiów i programu
nauczania,
b) przedłużenie czasu trwania studiów doktoranckich, w szczególności w przypadku:
- czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
- sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
- sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności,
- łącznie nie więcej niż o rok;
c) przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, w przypadkach uzasadnionych
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania,
nie dłużej jednak niż o 2 lata.
Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich
o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego
w odrębnych przepisach w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestniczenia w zajęciach.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i ust.2, kierownik studiów doktoranckich podejmuje na
umotywowany wniosek doktoranta, zaopiniowany pozytywnie przez opiekuna
naukowego/promotora, złożony bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych bądź
wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających przedłużenie okresu odbywania studiów
doktoranckich.
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Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich
§ 14
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania, którego treść określa statut Akademii.
2. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
3. Doktorant otrzymuje indeks i elektroniczną legitymację doktoranta. Elektroniczna
legitymacja doktoranta jest dokumentem poświadczającym status doktoranta.
§ 15
Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo w szczególności do:
a) prowadzenia badań naukowych i korzystania z związku z tym z pomieszczeń
dydaktycznych i urządzeń zakładu, w którym realizuje przypisane mu przez
kierownika zakładu bądź katedry zadanie badawcze,
b) opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej i edytorskiej,
sprawowanego przez opiekuna naukowego;
c) współdecydowania o programach i organizacji studiów doktoranckich oraz przyszłości
Akademii poprzez uczestnictwo w organach kolegialnych Akademii zgodnie
z postanowieniami Statutu Akademii,
d) zrzeszenia się w samorządzie doktoranckim będącym wyłącznym przedstawicielem
ogółu uczestników studiów doktoranckich,
e) zrzeszenia się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach
naukowych oraz zespołach sportowych,
f) ubiegania się o zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów
i programu nauczania,
g) ubiegania się o zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich nie
więcej niż o jeden rok,
h) uczestniczenia w zajęciach otwartych w Akademii nie objętych programem studiów
doktoranckich,
i) otrzymywania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
państwa w formie stypendiów i zapomóg na zasadach określonych obowiązującymi
przepisami prawa oraz w Regulaminie ustalenia wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii,
który ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego
i uczelnianym organem samorządu doktoranckiego,
j) odwoływania się od decyzji podjętych przez organy Akademii w indywidualnych
sprawach doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych
organizacji doktoranckich oraz samorządu doktoranckiego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 16
1. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany w szczególności do:
a) czynnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych
przewidzianych programem studiów oraz w sesjach naukowych tych studiów,
b) uczestniczenia w badaniach naukowych Akademii i składania sprawozdań z ich
przebiegu,
c) składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie
studiów,
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d) wyboru opiekuna naukowego przed rozpoczęciem II roku studiów (prof. lub dr hab.),
e) otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż w piątym semestrze studiów,
f) opublikowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej
jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym,
g) zdania egzaminów doktorskich, (w okresie trwania studiów doktoranckich),
h) obrony rozprawy doktorskiej w trakcie studiów,
i) wnoszenia terminowo opłat, o których mowa w § 4 ust 2 niniejszego regulaminu
w przypadku studiów niestacjonarnych,
j) przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii, szanowania dobrego imienia
uczestnika studiów doktoranckich i Akademii.
3. Odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu w wymiarze określonym przez program studiów.
§ 17
1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykonuje obowiązków, o których mowa
w §13 niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej;
b) nie uzyskuje wymaganych zaliczeń;
c) nie składa obowiązujących egzaminów w terminie;
d) nie prezentuje wyników pracy w formie sprawozdań na studenckich sesjach
naukowych;
e) nie wykonuje ustalonych etapów pracy doktorskiej, nie otworzy przewodu
doktorskiego nie później niż w piątym semestrze studiów;
f) nie wnosi terminowo opłat, o których mowa w § 4 ust 2 niniejszego regulaminu
w przypadku studiów niestacjonarnych;
g) postępuje w sposób który godzi w dobre imię Akademii - może zostać skreślony przez
kierownika studiów z listy uczestników studiów doktoranckich.
2. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich nie uprawnia doktoranta do żądania
od Akademii zwrotu kosztów poniesionych przez doktoranta w związku z uczestnictwem
w niestacjonarnych studiach doktoranckich.
3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do rektora w terminie 14 dni od
jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
§ 18
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant lub kierownik studiów
doktoranckich może wystąpić do dziekana z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego,
wniosek wymaga uzasadnienia.
2. Wniosek powinien być zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich, oraz
dotychczasowego i zaakceptowany przez nowego opiekuna naukowego wraz z pisemnym
zobowiązaniem się nowego opiekuna naukowego do prowadzenia nadzoru nad realizacją
badań doktoranta. W przypadku, gdy zmiana opiekuna naukowego wiąże się ze zmianą
katedry, nie zbędna jest również akceptacja kierownika nowej katedry.
3. W uzasadnionych przypadkach decyzję w sprawie zmiany opiekuna naukowego
podejmuje dziekan od której służy doktorantowi odwołanie do rektora za pośrednictwem
kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. W razie trwającej ponad 3 miesiące nieobecności opiekuna naukowego, kierownik
studiów doktoranckich po akceptacji dziekana, wskazuje inną osobę, spełniającą
ustawowe wymogi do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu przyczyn, dla których
został powołany zastępca, opiekun naukowy informuje kierownika studiów doktoranckich
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o gotowości ponownego objęcia funkcji. O ponownym powierzeniu funkcji opiekuna
naukowego decyduje dziekan.
5. Z chwilą wszczęcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy może być przez radę
wydziału powołany na promotora.

Rozdział V
Program studiów doktoranckich
§ 19
1. Studia prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez
radę wydziału, uwzględniających punkty ECTS.
2. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia
w zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki;
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych;
3) kompetencji społecznych, odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i
społecznej roli uczonego.

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów:
§ 20
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz za czyny uchybiające
godności
doktoranta
doktorant
podlega
odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio Ustawy
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów.
§ 21
Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
5) wydalenie z Akademii.
§ 22
1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz
odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli
akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie.
2. Długość kadencji komisji, o których mowa w ust. 1, określa Statut Akademii.
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz
prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo,
z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.
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§ 23
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego do spraw studentów.
2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia
postępowania przed komisją dyscyplinarną.
3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia
uzyskania przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary
lub po upływie trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo,
okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
4. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni przez
studenta.
5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych regulaminem studiów doktoranckich do odpowiedzialności
dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 24
1. W sprawach dotyczących studiów doktoranckich decyzje podejmuje kierownik studiów
z zastrzeżeniem spraw należących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bądź
statutem Akademii do kompetencji innych organów.
2. W postępowaniach w sprawie decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz od decyzji
podjętych przez organy Akademii w indywidualnych sprawach doktorantów, a także w
sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji doktoranckich oraz
samorządu doktoranckiego, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego - (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23, z późn. zm.)
oraz
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).
§ 25
1. W sprawach wszczętych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu
a niezakończonych podjęciem decyzji do 30 września 2017 roku zastosowanie mają
przepisy dotychczasowego regulaminu.
2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu ze Statutem Uczelni,
obowiązują postanowienia Statutu.
§ 26
Niniejszy Regulamin Studiów Doktoranckich wchodzi w życie z początkiem roku
akademickiego 2017/2018.
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Załącznik 1 do Regulaminu studiów doktoranckich

Sprawozdanie z badań naukowych przeprowadzonych w roku akademickim .....................
Gdańsk, dnia ........................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów
Krótki opis badań

Publikacja/ referat w przypadku
badań zakończonych lub inna
informacja

Data publikacji/ referatu

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz składanie
fałszywych oświadczeń przedkładam powyższą tabelę z opisem przeprowadzonych przeze mnie badań
oraz załączam, w formie wydruku potwierdzonego przez pracownika Ośrodka Informacji Naukowej
AWFiS Gdańsk, wykaz moich publikacji i konferencji, w których brałem/am udział w roku
akademickim ....……………………..
....................................................................
Podpis doktoranta

___________________________________________________________________________

Potwierdzam powyższe informacje i opiniuję pozytywnie.

.........................................................................................

…………………………………………..

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego

Podpis opiekuna naukowego

Strona …….. z ………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, że Pan/i ....................................................................... złożył/a dnia ..............................
sprawozdanie z prowadzonych badań naukowych.

.................................................................................
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej sprawozdanie
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