Uchwała nr 42/IV/2020
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie:

zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminów szkół
doktorskich

Na podstawie art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) w zw. z § 51 pkt 22 Statutu UJ Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie
regulaminów szkół doktorskich, w Załączniku nr 3 – Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, dalej zwanym „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 każdy definiowany wyraz w punktach od 1 do 9 zapisuje się wielką literą i taki zapis
stosuje się w całym tekście Regulaminu,
2) § 1 ust. 2 pkt 12) Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwie Doktorantów – należy przez to rozumieć samorząd doktorantów działający
na Uniwersytecie”,
3) § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Poza programami kształcenia prowadzonymi w ramach dyscyplin, Szkoła może prowadzić
interdyscyplinarne i międzydziedzinowe programy kształcenia wspólnie z innymi szkołami
doktorskimi”,
4) § 3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Ustalenie programu kształcenia w Szkole wymaga zasięgnięcia opinii Towarzystwa
Doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony”,
5) § 3 ust. 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Programem kształcenia zarządza Kierownik powoływany przez Rektora na wniosek Dyrektora,
po zasięgnięciu opinii Rady i w uzgodnieniu kandydatury z Towarzystwem Doktorantów.
Niezajęcie stanowiska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku jest równoznaczne
z wyrażeniem pozytywnej opinii o kandydacie na Kierownika”,
6) w § 3 ust. 12 Regulaminu po wyrazie "Kierownik" dodaje się wyrazy "sprawuje nadzór nad
prawidłową realizacją kształcenia w danym programie " oraz wstawia się przecinek,
7) w § 3 ust. 12 Regulaminu w pkt. 7) zmienia się wyraz „wyjaśnienie” na „wyjaśnienia” i po nim
dodaje wyrazy „i przedstawia opinię”,
8) w § 3 ust. 12 Regulaminu w pkt. 8) kropkę zamienia się na średnik, a następnie dodaje się
pkt 9) w następującym brzmieniu:
„swoje opinie i rekomendacje w sprawach pociągających skutki finansowe lub inne znaczące
konsekwencje dla instytucji, w której prowadzony jest program kształcenia, Kierownik uzgadnia
z odpowiednim dziekanem lub dyrektorem jednostki pozawydziałowej.”,
9) § 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Zmiana promotora możliwa jest z uzasadnionych przyczyn i przeprowadzana jest na wniosek
doktoranta lub promotora w trybie przewidzianym w § 5. Jeżeli zmiana promotora dotyczy
Kierownika programu kształcenia, wniosek kierowany jest za pośrednictwem Dyrektora”,
10) § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zmiana promotora pomocniczego możliwa jest z uzasadnionych przyczyn
i przeprowadzana jest na wniosek promotora lub promotora pomocniczego lub doktoranta
w trybie przewidzianym w § 5”,
11) w § 7 Regulaminu dodaje się ust. 3a. w następującym brzmieniu:
„Kierownik programu kształcenia w porozumieniu z promotorem może przenieść niektóre
obowiązki doktoranta na inny okres, o ile nie wpłynie to na terminową realizację
indywidualnego planu badawczego. Może on również, na wniosek doktoranta zaopiniowany
przez promotora, podjąć decyzję o przyjęciu w poczet realizacji obowiązków, o których mowa
w § 12 ust. 2 zajęć nieobjętych programem kształcenia”,
12) § 8 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Kierownik może zarządzić prezentację przez doktorantów zaawansowania realizacji
ich indywidualnych planów badawczych na zorganizowanej otwartej sesji”,
13) § 8 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Doktorant przedstawia stan zaawansowania realizacji swego indywidualnego planu
badawczego w trakcie niejawnego posiedzenia komisji lub w trakcie otwartej sesji o której
mowa w ust. 5. Po prezentacji przeprowadzana jest dyskusja z doktorantem”
14) § 8 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie komisji jest niejawne. Po prezentacji, o której jest mowa w ust. 6, komisja
przechodzi do dyskusji nad stanem zaawansowania realizacji indywidualnego planu
badawczego doktoranta. W drugiej części, pod nieobecność doktoranta, komisja ustala wynik
oceny i sporządza protokół. Komisja może poprosić doktoranta o powtórzenie prezentacji
podczas posiedzenia, nawet jeśli odbyła się ona wcześniej publicznie”,
15) § 8 ust. 8 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym ogłaszanym
doktorantowi bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest
jawny. Z przeprowadzenia oceny śródokresowej przygotowywany jest protokół”,
16) Dodaje się do Regulaminu § 8a zatytułowany „Przeniesienie” o następującym brzmieniu:
1. Doktorant innej szkoły doktorskiej lub jednostki naukowej prowadzącej kształcenie
doktorantów może, za zgodą Dyrektora, zostać przeniesiony do Szkoły bez postępowania
rekrutacyjnego.
2. Przeniesienie następuje na wniosek doktoranta. Wymaga ono pisemnej zgody dyrektora
macierzystej szkoły doktorskiej lub jednostki naukowej oraz pozytywnej opinii wyrażonej przez
dysponenta środków, z których doktorant ma być finansowany w Szkole.
3. Do wniosku o przeniesienie należy dołączyć:
a) uzasadnienie,
b) zgodę dyrektora macierzystej szkoły doktorskiej lub jednostki naukowej,
c) opinię dotychczasowego promotora,
d) dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg kształcenia,
e) oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.
4. Przed wydaniem decyzji, Dyrektor zapoznaje się z opinią Kierownika programu kształcenia
zawierającą szczegółową informację o sposobie finansowania rozpatrywanego doktoratu oraz
szczegółowe propozycje włączenia doktoranta w proces kształcenia, a także z opinią komisji
rekrutacyjnej. W opinii należy określić czy rekrutacja doktoranta do macierzystej szkoły
doktorskiej spełniała wymagania obowiązujące w Szkole. W celu wydania opinii komisja
rekrutacyjna może wymagać przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z doktorantem.
17) W § 9 ust. 2 Regulaminu wyraz „kierownika” zastępuje się wyrazami „Dyrektora
Kierownika”,

przez

18) w § 9 Regulaminu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„W przypadku przedłużenia terminu złożenia rozprawy, za zgodą Kierownika, terminy
wykonania innych obowiązków przez doktoranta mogą ulec przedłużeniu”,
19) w § 10 Regulaminu dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„O ile inne przepisy nie stanowią inaczej, wypłata stypendium doktoranckiego dla doktoranta
korzystającego z przedłużenia kształcenia na zasadach określonych w § 9 ust. 3 ustaje na okres,
w którym przerywa on kształcenie i pracę naukową. W takim przypadku zaprzestaje się
wypłacania stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
Dyrektor wyraził zgodę na przedłużenie, a ponawia się jego wypłacanie od miesiąca, w którym
doktorant podjął kształcenie po przerwie”,
20) w §10 Regulaminu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Doktorant przeniesiony z innej szkoły lub jednostki naukowej ma prawo do pobierania
stypendium przez sumaryczny okres 4 lat, obejmujący okresy otrzymywania stypendium w obu
szkołach lub jednostkach naukowych”,
21) w §11 ust. 2 Regulaminu w pkt. 8) kropkę zamienia się na średnik, a następnie dodaje się pkt 9)
w następującym brzmieniu:
„w przypadku doktoranta przeniesionego z innej szkoły lub jednostki naukowej dokumentacja
przebiegu kształcenia z wcześniejszej szkoły lub jednostki naukowej i decyzję Dyrektora
o zgodzie na przeniesienie”,
22) w § 12 ust. 1 pkt 16) wyraz „samorządu” zastępuje się wyrazami „Towarzystwa Doktorantów”,
23) Dodaje się do Regulaminu § 14, zatytułowany „Postanowienie końcowe” o następującym
brzmieniu:
„Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.”
§2
Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

