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Poj cia u yte w Regulaminie:
Doktorant – osoba kszta

ca si w Szkole Doktorskiej i realizuj ca tematyk badawcz w wybranej dyscyplinie i okre-

lonej Jednostce,
Jednostka – wydzia Politechniki Pozna skiej,
Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z pó n. zm.),
Uczelnia – Politechnika Pozna ska,
Senat – Senat Akademicki Politechniki Pozna skiej,
Szkoła Doktorska – Szko a Doktorska Politechniki Pozna skiej (Zarz dzenie Nr 8 Rektora Politechniki Pozna skiej z dnia
28 maja 2019 r. (RO/V/8/2019),
Rektor – rektor Politechniki Pozna skiej,
Dyrektor – dyrektor Szko y Doktorskiej Politechniki Pozna skiej,
Rada Naukowa – cia o opiniodawczo-doradcze w Szkole Doktorskiej,
Rada Dyscypliny – organ posiadaj cy kompetencje do nadawania stopnia naukowego w okre lonej dyscyplinie,
Przewodniczący Rady Dyscypliny – kieruj cy Rad Dyscypliny,
Koordynator – koordynator Szko y Doktorskiej w ramach dyscypliny, osoba sprawuj ca opiek nad doktorantami realizucymi tematyk badawcz w ramach okre lonej dyscypliny.
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I.

PRZEPISY OGÓLNE
§1

1. Kszta cenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i prowadzone jest w Uczelni w nast pucych dyscyplinach:
1) architektura i urbanistyka,
2) automatyka, elektronika i elektrotechnika,
3) informatyka techniczna i telekomunikacja,
4) in ynieria l dowa i transport,
5) in ynieria materia owa,
6) in ynieria mechaniczna,
7) in ynieria rodowiska, górnictwo i energetyka,
8) nauki chemiczne,
9) nauki o zarz dzaniu i jako ci.
2. Kszta cenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest na podstawie obowi zuj cych przepisów, w szczególno ci:
1) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw – Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz.U.,
poz. 1669, z pó n. zm.),
2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z pó n. zm.),
3) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2153
z pó n.zm.),
4) rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia si dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz.
2218),
5) rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wy szym i Nauce POL-on (Dz.U., poz. 496),
6) rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 21 wrze nia 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. poz. 1837),
7) Ramowego programu kszta cenia (Uchwa a Nr 160/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Pozna skiej
z dnia 29 maja 2019 r.),
8) indywidualnych programów kszta cenia i planów badawczych.
3. Kszta cenie w Szkole Doktorskiej jest bezp atne.
4. Kszta cenie w Szkole Doktorskiej odbywa si w j zyku angielskim.
5. Szko Doktorsk tworzy, przekszta ca i likwiduje Rektor.
6. Nad dzia alno ci Szko y Doktorskiej prowadzonej w Uczelni nadzór sprawuje Rektor.
II.

PODJĘCIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
§2

1. Rekrutacja do Szko y Doktorskiej odbywa si w drodze otwartego konkursu opisanego w zasadach rekrutacji do Szko y
Doktorskiej (Uchwa a Nr 161/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Pozna skiej z dnia 29 maja 2019 r.).
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2. Osoba wpisana na list doktorantów rozpoczyna kszta cenie i nabywa prawa doktoranta z chwil z

enia lubowania.

3. Tekst lubowania, o którym mowa w ust. 2, okre la za cznik nr 1.
III.

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
§3

1. Ramowy program kszta cenia w Szkole Doktorskiej ustala Senat. Ustalenie programu wymaga zasi gni cia opinii
samorz du doktorantów. W przypadku bezskutecznego up ywu terminu okre lonego w statucie, wymóg zasi gni cia
opinii uwa a si za spe niony.
2. Ramowy program kszta cenia prowadzi do osi gni cia efektów kszta cenia uwzgl dniaj cych ogólne charakterystyki
efektów uczenia si dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiej tno ci i kompetencji spo ecznych.
3. Kszta cenie w Szkole Doktorskiej stwarza mo liwo ci do:
1) realizacji indywidualnego programu kszta cenia, obejmuj cego zaj cia obowi zkowe, fakultatywne, szkolenia
i praktyki,
2) realizacji indywidualnego planu badawczego, w tym prowadzenia bada naukowych, tak e poza Jednostk ,
3) wspó pracy naukowej w zespo ach badawczych, w tym tak e mi dzynarodowych,
4) przygotowania i posiadania w dorobku co najmniej:
a) 1 artyku u naukowego opublikowanego w czasopi mie naukowym lub w recenzowanych materia ach
z konferencji mi dzynarodowej, które w roku opublikowania artyku u w ostatecznej formie by y uj te w wykazie sporz dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej
formie by o uj te w wykazie sporz dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt
2 lit. a Ustawy albo rozdzia w takiej monografii, lub
c) dzie a artystycznego o istotnym znaczeniu.
5) uczestniczenia w yciu rodowiska naukowego w kraju i za granic .
4.

czny wymiar zaj

obowi zkowych, fakultatywnych, szkole i praktyk zapewnia doktorantowi uzyskanie punktów

ECTS okre lonych w Ramowym programie kszta cenia.
5. Zaj cia wynikaj ce z Ramowego programu kszta cenia mog by realizowane przez doktoranta zarówno na Uczelni,
jak i – w pewnej cz ci – w innych instytucjach kszta

cych doktorantów w kraju i za granic . Uznawanie osi gni

doktoranta poza Uczelni odbywa si zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w systemie ECTS. Dopuszcza si zaliczenie cz ci indywidualnego programu kszta cenia po przedstawieniu pisemnego za wiadczenia z instytucji goszcz cej.
6. Do oceniania poziomu wiedzy, kompetencji i umiej tno ci stosuje si nast puj

skal ocen: bardzo dobry (5,0),

dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
7. Sposób dokumentowania przebiegu kszta cenia okre la za cznik nr 2 do Ramowego programu kszta cenia.
8. Zapewnienie doktorantom mo liwo ci zrealizowania praktyki zawodowej jest zadaniem Jednostki, w której doktoranci
prowadz badania zwi zane z realizacj pracy doktorskiej.
9. W przypadku zaprzestania kszta cenia doktorantów w danej dyscyplinie, Uczelnia zapewnia doktorantom przygotowuj cym w tej dyscyplinie rozpraw doktorsk mo liwo
terenie Polski.

kontynuowania kszta cenia w innej szkole doktorskiej na
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10. W przypadku braku szko y doktorskiej prowadz cej kszta cenie w danej dyscyplinie, Uczelnia pokrywa osobom, które
utraci y mo liwo

uko czenia kszta cenia, koszty post powania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie ekster-

nistycznym.
IV.

PRZEBIEG KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
§4

1. Kszta cenie doktorantów w Szkole Doktorskiej:
1) odbywa si w formie stacjonarnej i trwa 8 semestrów,
2) jest prowadzone na podstawie indywidualnego programu kszta cenia oraz indywidualnego planu badawczego,
3) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
4) ko czy si z

eniem rozprawy doktorskiej.

2. Rozprawa doktorska prezentuje ogóln wiedz doktoranta w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiej tno

samo-

dzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
3. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwi zanie problemu naukowego, oryginalne rozwi zanie w zakresie zastosowania wyników w asnych bada naukowych w sferze gospodarczej lub spo ecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
4. Rozpraw doktorsk mo e stanowi praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powi zanych
tematycznie artyku ów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdro eniowa lub artystyczna, a
tak e samodzielna i wyodr bniona cz

pracy zbiorowej.

5.

enie rozprawy doktorskiej wymaga za czenia pozytywnej opinii promotora lub promotorów.

6.

enie rozprawy doktorskiej nast puje w trybie i na zasadach okre lonych przez w
wodnicz cy Rady Dyscypliny przesy a Dyrektorowi informacje o z

ciw Rad Dyscypliny. Prze-

eniu rozprawy doktorskiej.

§5
1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2. Sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji indywidualnego programu kszta cenia oraz z rezultatów i post pów prac
uj tych w indywidulanym planie badawczym za poprzedni rok akademicki, wraz z opini promotora lub promotorów,
doktorant sk ada do Koordynatora w ramach dyscypliny w terminie do ko ca wrze nia ka dego roku kalendarzowego
na zasadach okre lonych przez Dyrektora. Wzór sprawozdania okre la za cznik nr 2.
3. Promotor lub Koordynator w ramach dyscypliny mo e wnioskowa o komisyjn ocen post pów pracy doktoranta
w trakcie jego kszta cenia w Szkole Doktorskiej, ale nie wcze niej ni po zako czeniu pierwszego roku kszta cenia
doktoranta.
4. Wniosek o przeprowadzenie komisyjnej oceny post pów pracy doktoranta, o której mowa w ust. 3, promotor lub
Koordynator sk ada do Dyrektora.
5. W szczególnych przypadkach o komisyjn ocen post pów pracy doktoranta, o której mowa w ust. 3, mo e wnioskowa Dyrektor.
6. Do przeprowadzenia oceny, o której mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce przeprowadzenia
oceny ródokresowej, z wy czeniem jawno ci wyniku oceny i jej uzasadnienia.
§6
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Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci:
1) wyst pienia nieprzewidywalnych zdarze losowych;
2) czasowej niezdolno ci do odbywania kszta cenia spowodowanej chorob ;
3) posiadania orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci;
4) konieczno ci sprawowania osobistej opieki nad chorym cz onkiem rodziny;
5) konieczno ci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku ycia lub dzieckiem o orzeczonej niepe nosprawno ci;
6) konieczno ci prowadzenia d ugotrwa ych bada naukowych;
mo e na wniosek doktoranta, poparty przez promotora przed
w indywidualnym planie badawczym, cznie nie d

termin z

enia rozprawy doktorskiej, okre lony

ej jednak ni o 2 lata.
§7

1. Wniosek o przed

enie terminu z

enia rozprawy doktorskiej, o którym mowa w § 6 zawiera:

1) dane doktoranta: imi , nazwisko i numer albumu oraz wskazanie roku (semestru) akademickiego, w którym odbywa kszta cenie;
2) uzasadnienie wraz z okre leniem przewidywanego terminu z

enia rozprawy doktorskiej.

2. Do wniosku do cza si :
1) dokument uzasadniaj cy przed

enie terminu z

enia rozprawy doktorskiej w przypadkach, o których mowa

w § 6 ust.1, pkt 1) -5) albo
2) opini promotora lub promotorów oraz zmodyfikowany indywidualny plan badawczy w przypadku, o którym mowa
w § 6 ust.1, pkt 6).
3. Wniosek o przed

enie terminu z

przed terminem planowanego z

enia rozprawy doktorskiej nale y z

do Dyrektora nie pó niej ni na miesi c

enia rozprawy doktorskiej okre lonym w indywidualnym planie badawczym.
§8

Dyrektor, na wniosek doktoranta, zawiesza kszta cenie na okres odpowiadaj cy czasowi trwania urlopu macierzy skiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okre lonych w ustawie z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z pó n. zm) zwanej dalej KP.
§9
Wnioski, o których mowa w § 7 i § 8, Dyrektor rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich z

enia.

§ 10
1. Doktoranta skre la si z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny ródokresowej;
2) niez

enia rozprawy doktorskiej w terminie okre lonym w indywidualnym planie badawczym;

3) rezygnacji z kszta cenia.
2. Doktorant mo e by skre lony z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalaj cego post pu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
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2) niewywi zywania si z obowi zków wynikaj cych z Regulaminu, indywidualnego programu kszta cenia i indywidualnego planu badawczego;
3) negatywnego wyniku oceny przeprowadzonej na wniosek promotora, Koordynatora lub Dyrektora.
3. Skre lenie z listy doktorantów nast puje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzj wydaje Dyrektor. Od decyzji
przys uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
§ 11
1. Szko a Doktorska dokumentuje przebieg kszta cenia doktoranta.
2. Dokumentacj przebiegu kszta cenia w Szkole Doktorskiej stanowi :
1) karta przebiegu kszta cenia b

ca za cznikiem nr 2 do Ramowego programu kszta cenia;

2) teczka akt osobowych doktoranta;
3) indywidualny plan badawczy i plan kszta cenia doktoranta;
4) wynik oceny ródokresowej;
5) roczne sprawozdanie doktoranta.
3. Dokumentowanie przebiegu kszta cenia prowadzone jest w formie papierowej i elektronicznej.
4. Uczelnia wprowadza dane doktorantów do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy.
V.

INDYWIDUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA I PLAN BADAWCZY
§ 12

1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny program kszta cenia oraz plan
badawczy i sk ada je Dyrektorowi w terminie 12 miesi cy od dnia rozpocz cia kszta cenia.
2. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego, dokumenty, o których mowa w ust. 1, sk adane s po zaopiniowaniu tak e przez promotora pomocniczego.
3. Indywidualny program kszta cenia tworzony jest na podstawie Ramowego programu kszta cenia i powinien przewidywa odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj

lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze

nieprzekraczaj cym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz co najmniej 2-miesi cznej praktyki w wybranej jednostce
naukowej/badawczej/przemys owej.
§13
1. Realizacja indywidualnego programu kszta cenia i planu badawczego podlega:
1) bie cemu nadzorowi promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego,
2) ocenie ródokresowej.
2. Indywidualny plan badawczy doktoranta okre la w szczególno ci:
1) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i planowany termin jej z

enia,

2) plan osi gni cia minimalnego dorobku naukowego okre lonego w § 3 ust. 3 pkt 4).
3. Indywidualny plan badawczy doktoranta mo e okre la :
1) przygotowanie i z

enie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansuj cej dzia alno

kow lub badawczo-rozwojow w drodze konkursowej;
2) odbycie co najmniej 2-miesi cznego sta u naukowego w jednostce krajowej lub zagranicznej;
3) wyjazd studyjny trwaj cy co najmniej 2 tygodnie do jednostki krajowej lub zagranicznej;

nau-
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4) sposób upowszechnienia wyników bada ;
5) plany uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych lub mi dzynarodowych;
6) udzia we wspó organizowaniu konferencji naukowych krajowych lub mi dzynarodowych.
4. Indywidualne programy kszta cenia oraz plany badawcze uwzgl dniaj charakterystyki drugiego stopnia efektów
uczenia si dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

VI.

OCENA ŚRÓDOKRESOWA
§ 14

1. Ocena ródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2-4 Ustawy przeprowadzana jest w po owie okresu kszta cenia
okre lonego w Ramowym programie kszta cenia.
2. Szczegó owy tryb i harmonogram przeprowadzania oceny ródokresowej okre la Dyrektor.
§ 15
1. Ocena ródokresowa doktorantów jest przeprowadzana przez Komisj ds. oceny ródokresowej w ramach poszczególnych dyscyplin.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powo ywana jest przez Rektora, na wniosek Dyrektora.
3. W sk ad Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodz co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadaj ca stopie
doktora habilitowanego lub tytu profesora w dyscyplinie oraz posiada dorobek w tematyce badawczej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uczelni oraz co najmniej 2 osoby posiadaj ce stopie doktora habilitowanego lub tytu profesora oraz reprezentuj ce okre lon dyscyplin , w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnione w Uczelni.
4. Promotor i promotor pomocniczy nie mog by cz onkami Komisji.
5. Dodatkowo w pracach Komisji, o której mowa w ust. 1, ma prawo uczestniczy przedstawiciel doktorantów bez prawa
osu.
6. Sk ad Komisji, o której mowa w ust. 1, jest jawny.
7. Osobie wchodz cej w sk ad Komisji, zatrudnionej poza Uczelni , przys uguje wynagrodzenie w wysoko ci 20% wynagrodzenia profesora.
§ 16
1. Ocena ródokresowa przeprowadzana jest przez Komisj na podstawie:
1) pisemnego autoreferatu, w którym doktorant przedstawia sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego;
2) autoprezentacji doktoranta i dyskusji naukowej z doktorantem.
2. W trakcie dyskusji naukowej, o której mowa w ust. 1, pkt 2) doktorantowi zadawane s pytania w przedmiocie realizacji
zamierze badawczych. Podczas dyskusji obecny jest równie promotor doktoranta.
3. Ocenie ródokresowej podlega tak e realizacja przez doktoranta indywidualnego programu kszta cenia oraz planu
badawczego, w szczególno ci terminowo ci i jako ci wykonywania zada wynikaj cych z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
4. Ocena ródokresowa ko czy si wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
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5. Komisja, nie pó niej ni w terminie jednego miesi ca od dnia przeprowadzenia oceny ródokresowej przekazuje Dyrektorowi jej wynik wraz z uzasadnieniem.
6. Wynik oceny ródokresowej wraz z uzasadnieniem jest po wiadczony przez wszystkich cz onków Komisji.
7. Wynik oceny ródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny.
VII.

PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW
§ 17

1. Doktorant rozpoczyna kszta cenie i nabywa prawa doktoranta z chwil z

enia lubowania, którego tre

okre la

za cznik nr 1.
2. Jednocze nie mo na by doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
3. Doktorant jest obowi zany do:
1) post powania zgodnie ze z

onym lubowaniem,

2) zapoznania si z Regulaminem i post powania zgodnie z nim,
3) stosowania si do aktów prawa wewn trznego wydawanych przez Dyrektora,
4) przestrzeganie przepisów obowi zuj cych w Uczelni.
5) terminowego realizowania indywidualnego programu kszta cenia i planu badawczego,
6) uczestniczenia w zaj ciach dydaktycznych i organizacyjnych oraz zdawania egzaminów, uzyskiwania zalicze ,
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj

dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu,

w wymiarze do 60 godzin rocznie i spe nienia innych wymaga przewidzianych w ramach szko y doktorskiej,
7) post powania zgodnie z Kodeksem Etyki Doktoranta,
8) przestrzegania praw w asno ci przemys owej i zasad komercjalizacji oraz zasad korzystania z infrastruktury badawczej obowi zuj cych w jednostkach Uczelni,
9) sk adania sprawozdania rocznego,
10)

enia o wiadczenia, na potrzeby ewaluacji jako ci dzia alno ci naukowej, upowa niaj cego Uczelni do wykazania osi gni

naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,

11) posiadania elektronicznego identyfikatora lub identyfikatorów naukowca, zgodnego z mi dzynarodowymi standardami, w tym identyfikatora ORCID,
12) sprawozdawania osi gni

naukowych, które powsta y w zwi zku z odbywaniem kszta cenia w szkole doktorskiej

na potrzeby ewaluacji jako ci dzia alno ci naukowej,
13) bezzw ocznego powiadomienia administracji Szko y Doktorskiej oraz Jednostki, w której doktorant przygotowuje
rozpraw doktorsk , o zmianie nazwiska i adresu, a tak e o zmianie innych danych wymaganych przez Jednostki.
4. Doktorant ma prawo do:
1) posiadania legitymacji doktoranta,
2) otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach okre lonych w art. 209 Ustawy,
3) przerw wypoczynkowych, które powinny by wykorzystane w okresie wolnym od zaj

dydaktycznych przewi-

dzianych w indywidualnym planie badawczym, w wymiarze nieprzekraczaj cym 8 tygodni w roku,
4) zawieszenia kszta cenia na okres odpowiadaj cy czasowi trwania urlopu macierzy skiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzy skiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okre lonych w KP;
5) przed

enia terminu z

enia rozprawy doktorskiej, nie d

ej jednak ni o 2 lata – na zasadach okre lonych
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w Regulaminie;
6) opieki merytorycznej w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej oraz nad swoj prac badawczo-naukow i
dydaktyczn ze strony promotora/promotorów i/lub promotora pomocniczego;
7) wnioskowania w uzasadnionych przypadkach o zmian promotora i/lub promotora pomocniczego;
8) korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego, programów komputerowych, laboratoriów, sprz tu
i aparatury badawczej w zakresie niezb dnym do realizacji indywidualnego programu kszta cenia oraz planu
badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej;
9) korzystania z o rodków sportowych Uczelni na takich samych zasadach jak studenci;
10) zrzeszania si w organizacjach lub stowarzyszeniach doktorantów, w szczególno ci w ko ach naukowych oraz
zespo ach artystycznych i sportowych;
11) wsparcia w przygotowaniu wniosków grantowych;
12) odbywania sta y naukowych;
13) ubiegania si o przewidziane w Ustawie stypendia i nagrody;
14)

enia rozprawy doktorskiej w terminie wcze niejszym ni termin uko czenia kszta cenia przewidziany w indywidualnym programie kszta cenia pod warunkiem zrealizowania programu kszta cenia i osi gni cia wszystkich
efektów uczenia si ;

15) obowi zkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz zdrowotnego.
§ 18
1. Doktorant nieposiadaj cy stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie na zasadach okre lonych w art. 209
Ustawy.
2.

czny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie mo e przekroczy 4 lat z zastrze eniem art. 209, ust. 3 Ustawy.

3. Wysoko

miesi cznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesi ca, w którym zosta a przeprowadzona ocena ródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesi cu, w którym zosta a przeprowadzona ocena ródokresowa.
4. Wysoko

stypendium doktoranckiego mo e by uzale niona od osi gni

doktoranta.

5. W okresie zawieszenia kszta cenia do ustalenia wysoko ci stypendium doktoranckiego stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce ustalania zasi ku macierzy skiego, z tym, e przez podstaw wymiaru zasi ku rozumie si wysoko
miesi cznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 3, przys uguj cego w dniu z

enia wniosku o zawie-

szenie.
6. Doktorant posiadaj cy orzeczenie o niepe nosprawno ci, orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci albo orzeczenie,
o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z po n. zm.), otrzymuje stypendium doktoranckie
w wysoko ci zwi kszonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 3 pkt 1).
7. Doktorant, o którym mowa w ust. 6, zobowi zany jest niezw ocznie dostarczy w

ciwe orzeczenie do administracji

Szko y Doktorskiej.
8. Doktorant, który z

rozpraw doktorsk w terminie wcze niejszym ni termin uko czenia kszta cenia przewidziany
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w indywidualnym programie kszta cenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym up ywa termin uko czenia kszta cenia, jednak nie d

ej ni przez 6 miesi cy.

9. Skre lenie doktoranta z listy doktorantów powoduje wstrzymanie wiadcze , o których mowa w ust. 3. Wyp at

wiad-

cze wstrzymuje si z pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym decyzja o skre leniu sta a
si ostateczna.
§ 19
Doktorant nie mo e by zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz ten nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy,
2) po ocenie ródokresowej zako czonej wynikiem pozytywnym, z tym, e w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczaj cym po ow pe nego wymiaru czasu pracy, wysoko

stypendium wynosi 40% wysoko ci miesi cznego sty-

pendium, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt. 2) Regulaminu,
3) któremu nie przys uguje stypendium doktoranckie.
§ 20
1. Doktorantowi, który uzyska stopie doktora w wyniku uko czenia Szko y Doktorskiej, okres kszta cenia w tej szkole,
nie d

szy ni 4 lata, zalicza si do okresu pracy, od którego zale

uprawnienia pracownicze.

2. Doktorantowi, który nie uko czy kszta cenia w Szkole Doktorskiej z powodu:
1) podj cia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego,
2) zaprzestania kszta cenia doktorantów w danej dyscyplinie
– okres kszta cenia w tej szkole, nie d

szy ni 4 lata, zalicza si do okresu pracy, od którego zale

uprawnienia

pracownicze, o ile uzyska stopie doktora.
§ 21
Doktorant mo e ubiega si o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub wy ywienie w sto ówce studenckiej Uczelni,
2) zakwaterowanie ma onka lub dziecka w domu studenckim Uczelni
– na zasadach i w trybie okre lonych w regulaminie wiadcze dla studentów.
3) kredyt studencki, z tym, e:
a) kredyt mo e otrzyma doktorant, który nie uko czy 35. roku ycia,
b) kredyt jest udzielany na okres kszta cenia w Szkole Doktorskiej tylko raz, nie d

ej ni na 4 lata.

§ 22
1.

adze Uczelni podejmuj dzia ania zmierzaj ce do zapewnienia równych szans realizacji indywidualnego programu
kszta cenia w Szkole Doktorskiej przez doktorantów niepe nosprawnych, uwzgl dniaj c stopie i charakter niepe nosprawno ci oraz specyfik Szko y Doktorskiej poprzez dostosowanie zaj

do indywidualnych mo liwo ci niepe no-

sprawnych doktorantów.
2. Doktoranci niepe nosprawni mog ubiega si o dostosowanie formy, terminów oraz czasu trwania zalicze i egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb. Tryb i zakres dostosowania zgodny z ich indywidualnymi mo liwo ciami okre la
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Dyrektor w uzgodnieniu z pe nomocnikiem rektora ds. osób niepe nosprawnych.
3. W przypadku trudno ci w studiowaniu wynikaj cych z niepe nosprawno ci, w celu wyrównania szans edukacyjnych,
doktorant niepe nosprawny mo e korzysta podczas zaj
4. Podczas zaj

i egzaminów z pomocy asystenta osoby niepe nosprawnej.

i egzaminów doktorant niepe nosprawny mo e korzysta ze specjalistycznego sprz tu, umo liwiaj -

cego mu pe ny udzia w programie kszta cenia, po wcze niejszym uzyskaniu zgody pe nomocnika rektora ds. osób
niepe nosprawnych.
§ 23
1. Doktoranci w Uczelni tworz samorz d doktorantów.
2. Do samorz du doktorantów stosuje si odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 ust. 2-9 Ustawy.
3. Doktoranci maj prawo zrzeszania si w organizacjach doktorantów w Uczelni.
§ 24
1. Doktorant podlega odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowi zuj cych w Uczelni oraz za czyn
uchybiaj cy godno ci doktoranta. Do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej doktorantów stosuje si odpowiednio przepisy
art. 307 ust. 2, art. 308-320 Ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 321 Ustawy.
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygaj ca spraw doktoranta orzeka w sk adzie z

onym z przewodnicz cego sk adu

orzekaj cego, którym jest nauczyciel akademicki oraz w równej liczbie z doktorantów i nauczycieli akademickich.
VIII.

WYZNACZANIE I OBOWIĄZKI PROMOTORA
§ 25

1. W terminie 3 miesi cy od dnia podj cia kszta cenia doktorantowi wyznacza si promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, bioc pod uwag deklaracj potencjalnego promotora z

on podczas procesu rekrutacji.

3. Promotorem mo e zosta osoba, która:
1) posiada stopie doktora habilitowanego lub tytu profesora,
2) nie uko czy a 65 roku ycia,
3) nie spe nia warunku 1) i jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, a w

ciwa Rada Dys-

cypliny uzna a, e posiada znacz ce osi gni cia w zakresie zagadnie naukowych, których dotyczy rozprawa
doktorska,
4) nie spe nia warunków 2), lecz kieruje projektami naukowymi, grantami lub innymi programami umo liwiaj cymi
sfinansowanie stypendium doktoranckiego i bada doktoranta oraz deklaruje zapewnienie mo liwo

ich pro-

wadzenia w okre lonej Jednostce.
4. Promotorem pomocniczym mo e by osoba posiadaj ca stopie doktora.
5. Rada Naukowa Szko y Doktorskiej ma prawo ustali maksymaln liczb doktorantów, których promotorem mo e by
jeden pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy.
6. Przyj cie obowi zków promotora potwierdzone jest na pi mie.
§ 26
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Promotorem nie mo e zosta osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) by a promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skre leni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny
ródokresowej, lub
2) sprawowa a opiek nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegaj ce si o stopie doktora, które
nie uzyska y pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. Ustawy lub
3) nie posiada dorobku naukowego zwi zanego z proponowan tematyk badawcz rozprawy doktorskiej.
§ 27
Do obowi zków promotora nale y, w szczególno ci:
1) udzielanie doktorantowi pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej oraz umo liwienie uczestnictwa
w pracach badawczych Jednostki,
2) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju naukowego doktoranta i stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej,
3) zapewnienie podstawowego warsztatu badawczego i pomoc w jego organizacji,
4) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu do wiadcze dydaktycznych,
5) wspieranie aktywno ci w zakresie pozyskiwania grantów oraz mobilno ci doktoranta i zawiadamianie administracji
Szko y Doktorskiej o udzieleniu zgody na wyjazd doktoranta na praktyk , stypendium lub sta ,
6) opiniowanie wniosków doktorantów dotycz cych uczestnictwa w krajowych i mi dzynarodowych seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych,
7) opiniowanie rocznych sprawozda doktoranta,
8) opiniowanie wniosków o przed

enie terminu z

enia rozprawy doktorskiej

9) wnioskowanie do Dyrektora o skre lenie z listy doktorantów,
10) sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
11) uzgodnienie z doktorantem indywidualnego planu badawczego zgodnie z art. 202 ust. 1 Ustawy,
12) sprawowanie bie cego nadzoru nad realizacj indywidualnego planu badawczego,
13) uczestnictwo w ocenie ródokresowej doktoranta na zasadach okre lonych w Regulaminie,
14) sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem w ramach Pracowni badawczej,
15) dba

o rozwój naukowy doktoranta i wysok jako
IX.

przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

KIEROWANIE SZKOŁĄ DOKTORSKĄ
§ 28

1. Szko doktorsk kieruje Dyrektor.
2. Dyrektorem mo e by nauczyciel akademicki posiadaj cy co najmniej stopie doktora habilitowanego, zatrudniony w
Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz posiadaj cy istotny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat.
3. Zast pc dyrektora, spo ród Koordynatorów reprezentuj cych dyscypliny, powo uje i odwo uje Rektor na wniosek
Dyrektora.
4. Zakres obowi zków zast pcy dyrektora okre la Dyrektor.
5. Powo anie Dyrektora i zast pcy dyrektora nast puje na okres czteroletniej kadencji, zgodnej z kadencj rektora. Ta
sama osoba mo e pe ni nie wi cej ni dwie nast puj ce po sobie kadencje. Niepe nej kadencji nie wlicza si do
liczby tych kadencji.
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6. Do zada Dyrektora nale y w szczególno ci:
1) reprezentowanie Szko y Doktorskiej i Uczelni w zakresie okre lonym przez Rektora;
2) sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji do Szko y Doktorskiej, w tym rekomendowanie Rektorowi sk adu
Komisji Konkursowych w ramach okre lonych dyscyplin naukowych,
3) sprawowanie nadzoru nad kszta ceniem doktorantów, w tym nad realizacj Ramowego programu kszta cenia;
4) monitorowanie jako ci kszta cenia w Szkole Doktorskiej oraz jako ci opieki naukowej, w tym przygotowywanie
Szko y Doktorskiej do ewaluacji;
5) wydawanie decyzji administracyjnych zwi zanych z kszta ceniem doktorantów w zakresie okre lonym przez Rektora;
6) dysponowanie rodkami finansowymi w ramach przyznanej subwencji oraz udzielonego upowa nienia, zgodnie
z zasadami okre lonymi przez Rektora;
7) rekomendowanie Rektorowi sk adu Komisji ds. ocen ródokresowych w porozumieniu z Przewodnicz cym w aciwej Rady Dyscypliny;
8) sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania oceny ródokresowej;
9) podejmowanie rozstrzygni
10) wspó praca z w

zwi zanych z kszta ceniem doktorantów;

ciwymi Przewodnicz cymi Rady Dyscypliny w zakresie zwi zanym z kszta ceniem doktorantów

oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
11) wspó praca z otoczeniem spo eczno-gospodarczym w zakresie kszta cenia doktorantów;
12) wspieranie aktywno ci grantowej oraz mobilno ci krajowej i mi dzynarodowej doktorantów;
13) dba

o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;

14) koordynowanie prac Rady Naukowej Szko y Doktorskiej;
15) wspó praca z samorz dem doktorantów;
16) przedstawianie Senatowi, po zasi gni ciu opinii Rady Naukowej Szko y Doktorskiej, projektu Regulaminu Szko y
Doktorskiej;
17) przedstawianie Senatowi, po zasi gni ciu opinii Rady Naukowej Szko y Doktorskiej, projektu dotycz cego Ramowego programu kszta cenia oraz zasad rekrutacji do Szko y Doktorskiej.
7. Dyrektor odpowiada za gospodark finansow Szko y Doktorskiej.
X.

RADA NAUKOWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 29

1. W szkole doktorskiej dzia a Rada Naukowa Szko y Doktorskiej.
2. Rada Naukowa Szko y Doktorskiej jest cia em opiniodawczo-doradczym, powo ywanym na okres kadencji Dyrektora.
§ 30
W sk ad Rady Naukowej wchodz :
1) Dyrektor – jako Przewodnicz cy;
2) po jednym przedstawicielu dyscypliny (Koordynator w ramach dyscypliny) wskazanym przez Przewodnicz cego Rady
Dyscypliny. Przedstawicielem mo e by osoba, która posiada co najmniej stopie doktora habilitowanego;
3) dwóch przedstawicieli doktorantów wybieranych zgodnie z Regulaminem samorz du doktorantów.
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§ 31
Do zada Rady Naukowej Szko y Doktorskiej nale y w szczególno ci:
1) opracowanie oraz monitorowanie realizacji strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania Szko y Doktorskiej;
2) opracowanie sposobu weryfikacji efektów uczenia si dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
3) dba

o zapewnienie wysokiej jako ci procesu kszta cenia doktorantów oraz przygotowania rozpraw doktorskich;

4) dba

o wysok jako

procesu rekrutacji do Szko y Doktorskiej, w szczególno ci wyra anie opinii w sprawie zasad

i kryteriów rekrutacji;
5) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych kszta cenia doktorantów, w tym w sprawie programów kszta cenia oraz
w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadz cych kszta cenie w Szkole Doktorskiej;
6) wyra anie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
7) wyra anie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny ródokresowej;
8) wyra anie opinii w sprawie Regulaminu.
XI.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 32

1. Administracja Szko y Doktorskiej podlega Dyrektorowi.
2. W obowi zkach obs ugi administracyjnej Szko y Doktorskiej jest:
1) koordynowanie spraw formalnych zwi zanych z tworzeniem i likwidacj Szko y Doktorskiej,
2) przygotowywanie uchwa Senatu oraz zarz dze Rektora reguluj cych dzia alno

Szko y Doktorskiej,

3) prowadzenie dokumentacji Szko y Doktorskiej, w tym Rady Naukowej, sprawozdawczo ci i statystyki,
4) prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej przebiegu kszta cenia doktorantów w Szkole Doktorskiej,
5) przygotowanie procesu rekrutacji do Szko y Doktorskiej,
6) ewidencjonowanie i monitorowanie stypendiów,
7) opracowywanie harmonogramu zaj

okre lonych w Ramowym programie kszta cenia,

8) sporz dzanie umów dla wyk adowców spoza Uczelni oraz dla osób nieb

cych nauczycielami akademickimi

prowadz cych zaj cia w Szkole Doktorskiej,
9) przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz innych pism zwi zanych z kszta ceniem doktorantów,
10) przygotowanie rozwi za problemów bie co zg aszanych,
11) wydawanie legitymacji doktorantom.
3. Dokumentacja Szko y Doktorskiej obejmuje:
1) akta dotycz ce utworzenia, organizacji i funkcjonowania Szko y Doktorskiej,
2) ewidencj uczestników Szko y Doktorskiej,
3) dane dotycz ce przebiegu kszta cenia doktorantów wymienione w § 11 ust. 2. Regulaminu.

XII.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W RAMACH SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 33
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1. Doktoranci pierwszego roku maj obowi zek uczestniczenia w szkoleniu BHP, organizowanym i op acanym przez
Szko Doktorsk . Szkolenie prowadzi uczelniany Inspektorat BHP.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno si odby przed rozpocz ciem praktyki zawodowej, realizowanej w formie
prowadzenia zaj

dydaktycznych przez doktoranta. Odbycie szkolenia potwierdza si stosownym za wiadczeniem.
XIII.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 34

1. Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia przez Senat i obowi zuje pocz wszy od roku akademickiego
2019/2020.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si przepisy powszechnie obowi zuj ce dotycz ce szkó doktorskich.

Za cznik nr 1 do Regulaminu Szko y
Doktorskiej Politechniki Pozna skiej

LUBOWANIE
wiadomy obowi zków doktoranta Szko y Doktorskiej Politechniki Pozna skiej lubuj uroczy cie:
- pog bia i rozwija wytrwale wiedz i umiej tno ci,
- dba o godno

doktoranta i dobre imi mojej Uczelni,

- przestrzega zasad wspó ycia spo eczno ci akademickiej i przepisów obowi zuj cych w Uczelni.

Za cznik nr 2 do Regulaminu Szko y
Doktorskiej Politechniki Pozna skiej

SZKOŁA DOKTORSKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
SPRAWOZDANIE DOKTORANTA
za rok akademicki ................/............

Imiona i nazwisko:
Nr albumu:
Tel. kontaktowy:
Adres konta doktoranta
(w systemie e-doktorant)

Dyscyplina:
Rok
studiów:
Promotor:
Wydzia :

1. Prowadzenie b
uczestnictwo w prowadzeniu zaj dydaktycznych*
Nazwa
Kierunek
Rok
Rodzaj Liczba
Lp.
przedmiotu
studiów
studiów zajęć
godzin
1.
2.
3.
4.
5.
--Razem
-------

Nadzór
dydaktyczny

---

2. Uczestnictwo w konferencjach krajowych/zagranicznych lub seminariach naukowych *
Rodzaj prezentowanego
Tytuł wystąpienia
Organizator wydarzenia
Lp.
wystąpienia jako prelegent
oraz autorzy
lub nazwa konferencji
(ustne/plakatowe)
1.
2.
3.
4.
5.

Data

3. Stopie zrealizowania indywidualnego programu kszta cenia wyra ony w procentach oraz rednia
arytmetyczna ocen z przedmiotów obj tych programem*
Stopień zrealizowania indywidualnego
programu kształcenia [%]

Średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów
objętych programem

4. Publikacje naukowe (w tym przyj te do druku i opatrzone numerem DOI) *
Czasopismo,
Współczynnik
Liczba
Tytuł
numer, rok,
Autorzy
punktów
oddziaływania
Lp.
MNiSW
publikacji
strony (lub
(Impact
DOI)
Factor)
1.
2.
3.
________________________________
* wype nia doktorant; dane dotycz wy cznie okresu od 1.10 do 30.09 poprzedniego roku akademickiego

Udział
doktoranta
[%] **

Za cznik nr 2 do Regulaminu Szko y
Doktorskiej Politechniki Pozna skiej

4.
5.
---

**

---

Razem

---

w przypadku niezdefiniowania udzia u doktoranta przyjmuje si i udzia jest równy (1/liczba autorów) *100%

5. Udzia w projektach, pracach B+R, ect. *
Okres
Kierujący
Lp. Tytuł projektu/pracy
udziału projektem/pracą
1.
2.
3.
4.
5.

Charakter udziału i obowiązki
doktoranta

6. Zg oszenia patentowe, patenty, wzory u ytkowe i prawa autorskie do utworów*
Lp.
Autorzy
Data
Tytuł
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj

7. Sta e i praktyki krajowe lub zagraniczne*
Lp.

Kraj

Instytucja goszcząca

Opiekun stażu/praktyki

Okres
pobytu

1.
2.
3.
4.
5.
8. Przybli ony stopie zgodno ci zrealizowanych bada i indywidualnego planu badawczego w
%.….*

Doktorant: .........................................................................................................................
Data i podpis

Opinia promotora ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Promotor: ...............................................................................................................................
Data i podpis

________________________________
* wype nia doktorant; dane dotycz wy cznie okresu od 1.10 do 30.09 poprzedniego roku akademickiego

