
Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki  

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 

 

Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do 

uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii – agrofizyki, zgodnie z posiadanymi 

przez Instytut uprawnieniami i realizowaną tematyką badawczą. 

 

Wykaz aktów prawnych będących podstawą opracowania: 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 

sprawie Studiów Doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 

558) 

 

I. Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin określa  zasady rekrutacji, organizację i tok Studiów Doktoranckich (zwanych 

dalej Studiami Doktoranckimi) w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej 

Akademii Nauk (zwanym dalej Instytutem). 

2. Studia Doktoranckie są studiami III stopnia i prowadzone są jako studia stacjonarne. 

3. Studia Doktoranckie są bezpłatne. 

4. Studia Doktoranckie, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy naukowej 

umożliwiającej przedstawienie i obronę rozprawy doktorskiej, trwają 4 lata i odbywają się  w 

trybie zgodnym z programem studiów. 

5. Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia doktora. 

 

§ 2 

Rok akademicki Studiów Doktoranckich trwa od 1 października do 30 września. 

 

§ 3 



1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie 

sprawuje Rada Naukowa.  

2. Rada Naukowa w szczególności: 

1) uchwala Regulamin Studiów Doktoranckich, który po uzgodnieniu z samorządem 

doktorantów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu; 

2) uchwala Warunki i tryb rekrutacji, które podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 

do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego 

uchwała dotyczy; 

3) zatwierdza program Studiów Doktoranckich;  

4) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu Studiów Doktoranckich oraz 

prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 

5) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na Studiach Doktoranckich. 

 

§ 4 

1. Studiami Doktoranckimi kieruje Kierownik studiów. 

2. Kierownika Studiów Doktoranckich powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu 

opinii Rady Naukowej oraz właściwego organu samorządu doktorantów. 

3. Kierownikiem Studiów Doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Kierownik Studiów Doktoranckich może złożyć Dyrektorowi Instytutu  rezygnację z pełnionej 

funkcji lub zostać przez Dyrektora Instytutu odwołany. 

5. Kierownik Studiów Doktoranckich w szczególności: 

1) organizuje realizację programu Studiów Doktoranckich; 

2) dokonuje oceny realizacji programu Studiów Doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową; 

3) zalicza doktorantowi kolejne lata Studiów Doktoranckich; 

4) pełni funkcje przewodniczącego Komisji Doktoranckiej opiniującej wnioski o stypendia 

doktoranckie; 

5) sprawuje bieżący nadzór nad przebiegiem Studiów Doktoranckich. 

6. Od oceny Kierownika Studiów Doktoranckich oraz rozstrzygnięcia w przedmiocie nie 

zaliczenia poszczególnych lat studiów, doktorantowi przysługuje odwołanie do Dyrektora 

Instytutu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie/rozstrzygnięciu. 

7. Kierownik Studiów Doktoranckich przedłuża na wniosek doktoranta 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, 

zgodnie z przepisami prawa pracy. 

8. Kierownik Studiów Doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres 

odbywania Studiów Doktoranckich, w szczególności w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą, 

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej 

niepełnosprawności - łącznie nie dłużej niż o 1 rok. 

 

§ 5 

1. Instytut zapewnia doktorantowi w trakcie Studiów Doktoranckich opiekę naukową  

sprawowaną przez opiekuna naukowego. 

2. Opiekunem naukowym może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

3. Dyrektor Instytutu powołuje Opiekuna naukowego dla przyjętych doktorantów wraz z 

określeniem tematyki badań naukowych. 

4. Opiekun naukowy sprawuje nadzór nad realizacją programu i sprawozdaniem z postępu  

studiów, jakie uczestnik jest zobowiązany składać Kierownikowi Studiów Doktoranckich. 

 

II. Rekrutacja na studia doktoranckie 

 

§ 6 

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 

1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”  

2. ma uzdolnienia do pracy naukowo-badawczej w zakresie nauk przyrodniczych, poświadczone 

przez opiekuna pracy dyplomowej, 

3. pomyślnie przeszła postępowanie rekrutacyjne. 

 

§ 7 

1. Rekrutację kandydatów na I rok Studiów Doktoranckich przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Instytutu. 



3. Kandydaci przyjmowani są na I rok Studiów Doktoranckich na podstawie postępowania 

rekrutacyjnego obejmującego ocenę złożonych dokumentów przez kandydata oraz ocenę 

rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

§ 8 

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie w oparciu o 

wyniki postępowania rekrutacyjnego. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia doktoranckie. 

 

§ 10 

Plan studiów i program kształcenia na Studiach Doktoranckich jest podawany do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Instytutu, najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, w którym rozpoczynają się studia.  

 

III. Obowiązki i uprawnienia doktorantów 

 

§ 11 

Osoba przyjęta na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwila złożenia ślubowania, 

którego treść określa Statut Instytutu. 

Doktorant zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem Studiów 

Doktoranckich. 

§ 12 

1. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy terminowe realizowanie programu 

Studiów Doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych, w tym: 

1) praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, zgodnie ze szczegółowym planem badań 

opracowanym przez opiekuna naukowego, który nie może kolidować z programem Studiów 

Doktoranckich; 

2) udział w zajęciach obowiązkowych z przedmiotów i w liczbie godzin wymienionych 

w wykazie zajęć obowiązkowych dla doktorantów Studiów Doktoranckich określonych 

w Programie Studiów Doktoranckich; 



3) składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów; 

4) przestrzegania przepisów obowiązujących w Instytucie. 

 

§ 13 

Doktorant jest zobowiązany do składania Kierownikowi Studiów Doktoranckich indeksu 

i sprawozdania z przebiegu studiów zawierającego opinię i ocenę opiekuna naukowego, najpóźniej do 

dnia 15 września br. kalendarzowego. 

 

§ 14 

Doktorant ma prawo do: 

1) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy naukowych Instytutu oraz do uczestniczenia w 

seminariach i innych otwartych zebraniach naukowych organizowanych przez Instytut, 

2) przerw wypoczynkowych w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być 

wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym cztery tygodnie w okresie 

letnim, 

3) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

4) zrzeszania się w samorządzie doktoranckim; działalność samorządu określa odrębny 

regulamin. 

 

§ 15 

1. Doktorant może otrzymać następujące świadczenia finansowe: 

1) stypendium doktoranckie, 

2) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

3) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

4) stypendium z projektu badawczego, 

5) stypendium socjalne, 

6) zapomogi, 

7) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

8) inne świadczenia określone w odrębnych przepisach. 

2.  Świadczenia o których mowa w ust. 1 pkt.  2, 5, 6, 7 mogą być przyznane pod warunkiem 

otrzymania dotacji z budżetu państwa na  fundusz pomocy materialnej dla doktorantów  na 



zasadach określonych przez Dyrektora Instytutu w uzgodnieniu z samorządem doktorantów 

w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Studiów Doktoranckich. 

 

§ 16 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Dyrektor Instytutu po zaopiniowaniu przez Doktorancką 

Komisję Stypendialną wniosków doktorantów o przyznanie tego stypendium. 

2. W skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, powoływanej przez Dyrektora Instytutu, 

wchodzi: 

1) Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, 

2) trzech pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

3) przedstawiciel doktorantów. 

3. Doktorant może otrzymać stypendium doktoranckie jeśli terminowo realizuje program  

Studiów Doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych 

prowadzonych przez jednostkę naukową. 

4. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach Studiów Doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

a) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem Studiów 

Doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, składa się do Kierownika studiów, nie 

później niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Doktorancka Komisja 

Stypendialna rozpatruje wnioski, nie później niż,  w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu 

składania wniosków przez doktorantów. 

6. Doktorancka Komisja Stypendialna, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, przekazuje Dyrektorowi Instytutu  listę doktorantów, których rekomenduje 

do przyznania stypendium. 

7. Dyrektor Instytutu ustala wysokość stypendium na poszczególnych latach Studiów 

Doktoranckich, jednakże nie niższą niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

§ 17 



W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników Studiów Doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§ 18 

W przypadku rezygnacji doktoranta ze Studiów Doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium 

doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji. 

 

§ 19 

1. Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich może wstrzymać wypłatę 

stypendium doktorantowi, który wyjeżdża za granicę w celach naukowych na okres dłuższy 

niż miesiąc. Wstrzymanie stypendium  następuje na czas pobytu za granicą. 

2. Doktorant  ma obowiązek poinformowania Kierownika studiów o okoliczności wpływającej 

na decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium. 

 

§ 20 

Doktorantowi przysługuje stypendium w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, o ile pobierał 

je w okresie bezpośrednio poprzedzającym ten urlop. Doktorant w przypadku przedłużenia Studiów 

Doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, wynikającego z odrębnych przepisów, 

może otrzymywać stypendium doktoranckie w tym okresie. 

 

IV. Przebieg Studiów Doktoranckich 

 

§ 21 

1. Indywidualny program pracy badawczej doktoranta powinien być tak ustalony, aby: 

a) zakres tematyczny pracy doktorskiej był zgłoszony Kierownikowi przed upływem pierwszego 

roku studiów, 

b) otwarcie przewodu doktorskiego nastąpiło najpóźniej w ciągu trzech lat od daty rozpoczęcia 

studiów. 

2. Więcej niż połowa programu Studiów Doktoranckich wymaga obecności uczestników tych 

studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć 

dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału opiekunów 

naukowych i doktorantów. 



3. Zajęcia uczestników Studiów Doktoranckich objęte programem studiów podlegają 

zaliczeniom i  egzaminom. 

 

§ 22 

1. Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów oraz 

uzyskanie właściwego postępu w pracy nad rozprawą doktorską. 

2. Zaliczenia roku studiów dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich, w oparciu o wpisy w 

indeksie doktoranta, roczne sprawozdanie oraz ocenę i opinię opiekuna naukowego. 

 

§ 23 

1. Przy zaliczaniu przedmiotów oraz przy ocenie z egzaminów związanych z przewodem 

doktorskim stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne: 

5,0 - pięć lub bardzo dobry 

4,5 - cztery i pół lub ponad dobry 

4,0 - cztery lub dobry 

3,5 - trzy i pół lub dość dobry 

3,0 - trzy lub dostateczny 

2,0 - dwa lub niedostateczny 

2. Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio wycenę punktową 

efektów kształcenia. Punkty ECTS stanowią wartość liczbową przyporządkowaną 

poszczególnym przedmiotom i określają „ilość pracy”, jaką musi wykonać doktorant, aby 

uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. 

3. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przedstawić doktorantom na pierwszych zajęciach lub 

spotkaniu informacyjnym sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz 

zaliczania, w tym sposób i tryb ogłaszania wyników oceny przedmiotów, formę zaliczenia lub 

egzaminu. 

 

§ 25 

1. Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku 

doktoranta znajdującego się w sytuacji uznanej przez Kierownika studiów za uzasadniającą 

podjęcie takiego trybu studiów. 

2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odrębnych terminów realizacji 

obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej 

organizacji studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. 



3. Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie 

dłuższy niż rok akademicki. 

4. W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej 

organizacji studiów lub braku postępów w kształceniu i działalności badawczej, Kierownik 

studiów może cofnąć zgodę na ten tryb studiów. 

 

§ 26 

Kierownik Studiów Doktoranckich skreśla doktoranta z listy uczestników Studiów Doktoranckich 

w przypadku: 

1) stwierdzenia niepodjęcia Studiów Doktoranckich w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia 

zajęć, 

2) rezygnacji ze Studiów Doktoranckich, 

3) za brak systematycznych postępów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowiązkowych 

zajęciach dydaktycznych, 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Instytutu. 

Kierownik Studiów Doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników Studiów 

Doktoranckich w przypadku nieuzyskania zaliczenia roku w określonym terminie. 

 

§ 27 

Doktorant skreślony z listy uczestników Studiów Doktoranckich może odwołać się od decyzji 

Kierownika Studiów Doktoranckich do Dyrektora Instytutu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 

o skreśleniu. Decyzja Dyrektora w sprawie odwołania jest ostateczna. 

 

§ 28 

1. Studia Doktoranckie uznaje się za ukończone po zrealizowaniu obowiązującego programu 

i uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu wymaganych egzaminów objętych programem studiów,  

udokumentowaniu wyników prac badawczych oraz uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

potwierdzonego dyplomem. 

2. Osobie, która nie ukończyła Studiów Doktoranckich, na jej wniosek, może być wydane 

zaświadczenie o przebiegu Studiów Doktoranckich. 

3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta uczestnik Studiów Doktoranckich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 29 



1. Doktorant może zrezygnować z odbywania Studiów Doktoranckich. 

2. Wniosek w sprawie rezygnacji wymaga formy pisemnej i składany jest do Kierownika 

Studiów Doktoranckich. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 30 

1. Do rezultatów badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez Doktoranta w 

ramach Instytutu stosuje się postanowienia Regulaminu zarządzania prawami własności 

intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu 

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2017 r. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin Studiów 

Doktoranckich z dnia 22 kwietnia 2016 r. 

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie     

obowiązujące dotyczące Studiów Doktoranckich oraz akty prawa wewnętrznego Instytutu. 

 

Uchwala Rady Naukowej z dnia 24 marca 2017r. Nr 145/P10/17  

 

Niniejszy Regulamin został uzgodniony z Samorządem Doktorantów IA PAN 

       

 


