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U�IWERSYTET JAGIELLOŃSKI        

DO-0130/22/2009 

            

 

 

Zarządzenie nr  22  

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 14 maja 2009 roku  

  

w sprawie: uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach   

prowadzących stacjonarne studia doktoranckie 

 

 

Na podstawie art. 195 w zw. art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 

roku (Dz. U. z 2007 roku, Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami) w sprawie studiów 

doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, a także 

Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ustala się 

następujące zasady uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Jagiellońskim: 

 

§ 1 

 

1. Niestacjonarne studia doktoranckie trwają 4 lata i odbywają się zgodnie 

z regulaminem studiów doktoranckich obowiązującym na UJ. 

2. Na wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego, na których prowadzone są 

stacjonarne studia doktoranckie, mogą być tworzone niestacjonarne studia 

doktoranckie w dziedzinach/dyscyplinach nauki, w których wydziały 

posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. 

3. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być również studiami 

środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których mowa w ust. 2, 

przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych 

jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich 

określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 
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§ 2 

 

1. Rektor UJ, na wniosek rady wydziału, podejmuje decyzję o utworzeniu 

niestacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 

zapoznaniu się z opinią Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania. 

2. Rektor UJ podejmuje decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu naboru na  

niestacjonarne studia doktoranckie w danej dziedzinie/dyscyplinie nauki po 

zapoznaniu się z opinią właściwej rady wydziału.  

 

§ 3 

 

1. Program niestacjonarnych studiów doktoranckich winien być zgodny 

z programem studiów stacjonarnych, a liczba godzin zajęć w programie 

tychże studiów powinna stanowić nie mniej niż 60% podstawy programowej 

odpowiednich stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na 

danym wydziale. 

2. Uczestnikowi niestacjonarnych studiów doktoranckich nie przysługuje 

stypendium doktoranckie, o którym mówi Regulamin studiów doktoranckich, 

oraz Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na UJ.  

3. Uczestnikowi niestacjonarnych studiów doktoranckich nie przysługuje 

również stypendium mieszkaniowe, przyznawane w ramach Funduszu 

Pomocy Materialnej dla Doktorantów – zgodnie z § 6 Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4. Szczegółowe programy nauczania i plany studiów doktoranckich dla danej 

dziedziny/dyscypliny niestacjonarnych studiów - po zasięgnięciu opinii 

samorządu doktorantów – uchwala rada wydziału i podaje je do publicznej 

wiadomości na co najmniej 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.  

5. Wykłady i seminaria na niestacjonarnych studiach doktoranckich 

rozpoczynają się od semestru zimowego. Zajęcia te mogą odbywać się także 

w soboty i niedziele, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ich organizacja  

powinna zapewniać możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom 

zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

6. Poszczególne etapy badań naukowych prowadzonych w ramach 

realizowanego tematu rozprawy doktorskiej mogą być wykonywane poza 

uczelnią, jeżeli możliwe jest zapewnienie im właściwego poziomu 

naukowego. 

§ 4 

 

1. Dziekan przedstawia Rektorowi UJ wniosek rady wydziału o utworzenie 

niestacjonarnych studiów doktoranckich. Do wniosku należy dołączyć:  
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1) pismo przewodnie dziekana wydziału do Prorektora UJ ds. dydaktyki 

z prośbą o zaopiniowanie wniosku na posiedzeniu Stałej Senackiej 

Komisji ds. Nauczania; 

2) uchwałę rady wydziału będącą wnioskiem o uruchomienie 

niestacjonarnych studiów doktoranckich w danej dziedzinie 

/dyscyplinie nauki; 

3) uchwałę rady wydziału w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 

studia; 

4) uchwałę rady wydziału wraz z opinią samorządu doktorantów, 

zatwierdzającą program nauczania oraz plan studiów zawierający 

wykaz przedmiotów nauczanych na poszczególnych latach studiów, 

ich wymiar i rozkład oraz  zawierającą cele kształcenia i wyraźnie 

sformułowane wymagania dodatkowe; 

5) uchwałę rady wydziału zawierającą imienny wykaz wykładowców 

wraz z przypisaniem obsady kadrowej do poszczególnych zajęć 

dydaktycznych; 

6) wskazanie jednostki prowadzącej studia;   

7) termin rozpoczęcia studiów; 

8) limit przyjęć; 

9) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną 

i dydaktyczno-kadrową wydziału, a także na  prowadzone stacjonarne 

studia doktoranckie oraz na ekonomiczną analizę prowadzenia 

i finansowania tych studiów; 

10) budżet niestacjonarnych studiów doktoranckich dla uruchamianej 

dziedziny/dyscypliny nauki, sporządzony zgodnie z art. 99, ust. 1, pkt 

1 i art. 99, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

11) dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w § 1, ust. 3, do wniosku 

należy dołączyć umowę jednostek współprowadzących studia, która 

powinna określać w szczególności zasady prowadzenia studiów, 

warunki ukończenia studiów, zasady finansowania oraz wskazać 

jednostkę administracyjną odpowiedzialną za prowadzenie studiów. 

2. Budżet niestacjonarnych studiów doktoranckich przedkładany jest 

Kwestorowi UJ w celu dokonania kontroli poprawności i kompletności 

w zakresie ujętych w nim kosztów. 

 

§ 5 

 

1. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala Rektor UJ.  

2. Osoba przyjęta na niestacjonarne studia doktoranckie, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji administracyjnej, nie później jednak niż przed 

dniem rozpoczęcia zajęć, podpisuje umowę o świadczenie usługi 

edukacyjnej na niestacjonarnych studiach doktoranckich.  
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3. Jednostka zatrudniająca doktoranta może przejąć obowiązek wypłaty 

wynagrodzenia promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje, na 

zasadach określonych w umowie, zawartej z jednostką powołującą 

promotora i zlecającą opracowanie recenzji. 

4. Szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania  – 

w całości lub w części – z tych opłat doktorantów, w szczególności 

osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się 

w trudnej sytuacji materialnej, są określane przez Senat UJ stosownymi 

uchwałami. 

§ 6 

 

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą 

immatrykulacji i złożenia ślubowania. Doktorant otrzymuje indeks 

i legitymację i jest zobowiązany do postępowania zgodnie z treścią 

ślubowania oraz regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.    

 

 

 

z up.  Rektora UJ 

Prorektor UJ ds. dydaktyki 

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Mania 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

–  wszystkie jednostki organizacyjne uczelni 

  (wraz z Collegium Medium) 

 

 

 

 

 


