REGULAMIN WYDZIAŁOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Regulamin wydziałowych studiów doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
określa organizację i tok wydziałowych studiów doktoranckich na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym (dalej „Uczelnia”).
§ 1-

Tworzenie, rekrutacja i organizacja studiów doktoranckich
1.

Wydziałowe studia doktoranckie są tworzone i znoszone przez Rektora na wniosek
właściwej rady wydziału. Czas trwania, organizację roku akademickiego oraz
rozpoczęcia i zakończenia zajęć określa Rektor po czym informacje te udostępniane są
na oficjalnej stronie internetowej Uczelni.

2.

Wydziałowe studia doktoranckie w Uczelni mogą być prowadzone przez wydziały
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w
zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

3.

Nadzór merytoryczny nad wydziałowymi studiami doktoranckimi sprawuje rada
wydziału prowadzącego dane studia doktoranckie.

4.

Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez
jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe z których każda spełnia
wymagania określone w ust. 2. niniejszego regulaminu. Szczegółowy podział zadań
związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich oraz sposób ich finansowania
określa umowa zawarta między tymi jednostkami

5.

Rekrutacja na wydziałowe studia doktoranckie odbywa się według zasad określonych
przez Senat w uchwale rekrutacyjnej. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej
nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok
akademicki, którego uchwała dotyczy.

6.

Wydziałowe studia doktoranckie
niestacjonarne.

7.

Stacjonarne wydziałowe studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne wydziałowe
studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłat ustala Rektor. Szczegółowe warunki
odpłatności za wydziałowe studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie
pisemnej między Uczelnią i doktorantem.

8.

Osoba przyjęta na wydziałowe studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą
złożenia ślubowania.

9.

Organizacja niestacjonarnych wydziałowych studiów doktoranckich zapewnia
możliwość odbywania studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy

są prowadzone jako

studia stacjonarne i

10. Uczestnikowi stacjonarnych wydziałowych studiów doktoranckich może być
przyznane stypendium doktoranckie, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium z
dotacji projakościowej, stypendium JM Rektora dla najlepszych doktorantów oraz
stypendium doktorskie, dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski na
warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2.

Tok studiów
1.

Wydziałowe studia doktoranckie odbywają się zgodnie z organizacją roku
akademickiego w Uczelni. Program wydziałowych studiów doktoranckich wraz z
określeniem liczby godzin zajęć obowiązkowych, liczby obowiązkowych egzaminów i
zaliczeń, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu powinien
brać udział uczestnik wydziałowych studiów doktoranckich określa rada wydziału
prowadzącego wydziałowe studia doktoranckie.

2.

Plany wydziałowych studiów doktoranckich i programy kształcenia udostępniane są na
oficjalnej stronie internetowej Uczelni.

3.

Okresem zaliczeniowym na wydziałowych studiach doktoranckich jest rok akademicki.

4.

Łączny wymiar zajęć objętych programem studiów odpowiada 30-45 punktom ECTS.
Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. Zajęcia fakultatywne
rozwijające umiejętności:
a) zawodowe odpowiadają minimum 5 punktom ECTS
b) dydaktyczne odpowiadają minimum 5 punktom ECTS
Szczegółowe warunki i tryb odbywania zajęć objętych programem wydziałowych
studiów doktoranckich i uzyskiwania zaliczeń określa uchwała właściwej rady wydziału
prowadzącej wydziałowe studia doktoranckie. Formę zaliczenia przedmiotu określa Rada
Wydziału.

5.

Egzaminy i zaliczenia (w tym ich wyniki) z przedmiotów wskazanych w planie i
programie wydziałowych studiów doktoranckich są dokumentowane i zarazem
podawane do wiadomości doktoranta wpisem do indeksu.

6.

Przedmioty obligatoryjne, objęte programem studiów doktoranckich, kończą się
egzaminem lub zaliczeniem na ocenę.

7.

Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się według następującej skali ocen:
Bardzo dobry
Dobry plus
Dobry
Dostateczny plus
Dostateczny
Niedostateczny

-

5
4,5
4
3,5
3
2

8.

Ocena niedostateczna lub brak wpisu są traktowane jako nie zaliczenie zajęć lub nie
zdanie egzaminu.

9.

Punktowe metody wyrażania osiągnięć doktoranta według Punktów ECTS określa
program wydziałowych studiów doktoranckich.

10. Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich zalicza kolejny rok
doktoranckich pod warunkiem:
1)
2)

3)
4)

studiów

zrealizowania programu ramowego dla danego roku,
złożenia przez uczestnika wydziałowych studiów doktoranckich pisemnego
sprawozdania z postępów realizacji pracy doktorskiej, potwierdzonego przez
opiekuna naukowego,
uzyskania wpisu opiekuna naukowego w indeksie uczestnika wydziałowych studiów
doktoranckich,
uczestnictwa doktoranta w sesji naukowo-sprawozdawczej.

11. Zakończenie wydziałowych studiów doktoranckich możliwe jest po zrealizowaniu
programu wydziałowych studiów doktoranckich. W przypadku wcześniejszej obrony
rozprawy doktorskiej terminem zakończenia wydziałowych studiów doktoranckich jest
dzień podjęcia uchwały o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia doktora przez właściwą
radę wydziału.
12. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich Uczelnia wydaje
zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
13. Kształcenie na wydziałowych studiach doktoranckich zapewnia przygotowanie do
egzaminów objętych przewodem doktorskim.
14. Doktoranci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, w szczególności w zajęciach fakultatywnych,
zajęciach sportowych oraz spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez koła
naukowe nieodpłatnie na zasadach takich jak studenci, w ramach możliwości
organizacyjnych Uczelni.
15. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego oraz warunki i przebieg egzaminów
doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej, a także zasady wydawania
dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.

§3.
Czas trwania studiów
1.

Wydziałowe studia doktoranckie trwają 4 lata z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej.

2.

Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta,
okres odbywania wydziałowych 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 i urlopu rodzicielskiego, określonych w
odrębnych przepisach zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w
zajęciach.
3.

W uzasadnionych przypadkach kierownik wydziałowych studiów doktoranckich może
przedłużyć okres odbywania studiów na wniosek doktoranta, łącznie nie dłużej niż o 1
rok, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w
szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych 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.
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

4.

Warunkiem zaliczenia trzeciego roku studiów doktoranckich jest otwarcie przewodu
doktorskiego. W uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta za zgodą opiekuna
naukowego możliwe jest warunkowe dopuszczenie doktorantów na czwarty rok studiów
bez otwartego przewodu. Warunki dopuszczenia określa kierownik wydziałowych
studiów doktoranckich.

5.

Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna
naukowego łub promotora może przedłużyć okres odbywania wydziałowych studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w
przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych, związanych z tematyką pracy doktorskiej, na czas ich trwania, nie dłużej
jednak niż o 2 lata. Warunkiem przedłużenia studiów doktoranckich jest otwarcie
przewodu doktorskiego.

§ 4.

Obowiązki i uprawnienia uczestników studiów
1.

Uczestnicy wydziałowych studiów doktoranckich zobowiązani są do:
1)

postępowania zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminu wydziałowych studiów
doktoranckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
2) udziału w pracach naukowo-badawczych w zakresie problematyki związanej
z rozprawą doktorską,
3) udziału w pracach naukowych właściwej jednostki organizacyjnej wydziału, w
której realizowane są studia doktoranckie,
4) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych określonych ramowym programem
wydziałowych studiów doktoranckich,
5) opublikowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej
publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.

6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)
2.

prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora
oraz promotora pomocniczego,
uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą,
uczestniczenia w prowadzeniu praktyk dydaktycznych właściwej jednostki
organizacyjnej wydziału, w wymiarze rocznym minimum 10 godzin, ale nie
więcej niż 90 godzin. Roczny wymiar praktyk dydaktycznych ustalany jest
corocznie Uchwałą Senatu w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego. Uczestnicy
wydziałowych studiów doktoranckich zatrudnieni w charakterze nauczyciela
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne na Uczelni, są zwolnieni z
odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
składania sprawozdań z prowadzonych badań naukowych w terminach
wyznaczonych przez kierownika studiów doktoranckich,
złożenia egzaminów doktorskich oraz przedłożenia rozprawy doktorskiej
w terminach ustalonych programem tych studiów,
powiadomienia kierownika wydziałowego studium doktoranckiego o napisaniu
rozprawy doktorskiej i przedłożeniu jej do wglądu przed złożeniem egzaminów
doktorskich,
obrony pracy doktorskiej w przewidzianym harmonogramem terminie tych studiów,
do udziału w sesji naukowej, na której przedstawiają sprawozdanie z przebiegu
pracy naukowej w ostatnim roku akademickim, przed zakończeniem każdego roku
akademickiego,
do rozliczenia indeksu celem zaliczenia kolejnego roku studiów,
wskazane jest, aby przed dopuszczeniem do obrony pracy doktorskiej w
specjalnościach klinicznych, została otwarta specjalizacja w specjalności będącej
przedmiotem tych studiów,
dostarczania do jednostki administrującej wydziałowymi studiami doktoranckimi
Uczelni zwolnień lekarskich, informacji o urlopie macierzyńskim oraz przerwach
wypoczynkowych w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia urlopu lub
zwolnienia;
składania zaświadczeń dotyczących szkolenia BHP oraz okresowych badań
lekarskich oraz badań epidemiologicznych;
rozliczenia karty obiegowej po zakończeniu tych studiów.

Uczestnicy wydziałowych studiów doktoranckich mają prawo do:
1) realizowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, części pracy doktorskiej
poza Uczelnią, na zasadzie oddelegowania,
2) odbywania krajowych i zagranicznych stażów naukowych - w takim przypadku
wyjazd nie może powodować wydłużenia okresu wydziałowych studiów
doktoranckich,
3) przerw w odbywaniu studiów doktoranckich z tytułu urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego na czas określony w ustawie z
dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 nr 21 poz 94 z późn. zm.),
4) przerw w odbywaniu studiów doktoranckich w 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 dłużej niż
rok,

5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu tygodni w
ciągu roku akademickiego, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od
zajęć dydaktycznych,
ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym laboratoryjnych na zasadach
określonych w Regulaminie Ubezpieczeń OC oraz NNW oraz Instrukcji
Postępowania Powypadkowego dla studentów, słuchaczy doktoranckich, lekarzy
obcokrajowców odbywających staże specjalizacyjne, stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 93/2006 Rektora WUM z dnia 15 listopada 2006 r.
otrzymywania pomocy materialnej, w tym stypendium za wyniki w nauce, na
zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz regulaminami obowiązującymi
w Uczelni,
elektronicznej legitymacji doktoranta (po dostarczeniu zdjęcia i dowodu opłaty),
zrzeszania się w samorządzie doktorantów,
doktorantowi będącemu nauczycielem akademickim przygotowującym rozprawę
doktorską może być przyznany płatny urlop naukowy w wymiarze nie
przekraczającym trzech miesięcy,
zmiany trybu wydziałowych studiów doktoranckich ze stacjonarnych na
niestacjonarne i odwrotnie za zgodą Dziekana - po podpisaniu umowy z Uczelnią
i uiszczeniu odpowiednich opłat zawartych w umowie z doktorantem. Uczestnik
wydziałowych studiów doktoranckich zmieniający tryb studiowania zobowiązany
jest do uzupełnienia różnic programowych za wyjątkiem praktyk w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych.
wnioskowanie o zmianę opiekuna naukowego w przypadku nie wywiązywania się
przez opiekuna naukowego z obowiązków, o których mowa w § 6 poniżej,
W przypadku zgłoszenia przerw wymienionych w ust. 2 pkt. 3 i 4, doktoranci
mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnych z programem studiów, z wyłączeniem
zajęć w jednostce i zajęć dydaktycznych ze studentami, o ile zajęcia te nie kolidują
z podstawą zgłoszenia przerwy.

§5.

Opiekun naukowy, promotor, promotor pomocniczy
1.

Wydział prowadzący wydziałowe studia doktoranckie zapewnia doktorantowi w trakcie
wydziałowych studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna
naukowego.

2.

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki Uczelni albo pracownik
naukowy Uczelni posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
aktywny naukowo z potwierdzonym dorobkiem naukowym z ostatnich 5 lat.

3.

Promotorem w przewodzie doktorskim może być nauczyciel akademicki Uczelni albo
pracownik naukowy Uczelni, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo nabył
uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego w zakresie danej lub
pokrewnej dyscypliny naukowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami - i prowjadzi

działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
naukowej.
4.

Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem
zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej nie spełniającej wymogów
określonych w ust. 3 powyżej, jeżeli rada wydziału prowadząca przewód doktorski uzna,
że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.

5.

Promotor, bez zmiany obciążeń dydaktycznych, może jednocześnie sprawować opiekę
naukową nad nie więcej niż czterema doktorantami. Do przedmiotowej liczby nie wlicza
się doktorantów, którzy złożyli pracę doktorską.

6.

W trakcie przewodu doktorskiego z doktorantem na bieżąco może współpracować
promotor pomocniczy, który wspiera doktoranta, zapewnia doktorantowi pomoc w
procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników oraz przedstawia
promotorowi opinie o postępach tych badań.

7.

Promotorem pomocniczym w trakcie przewodu doktorskiego może być nauczyciel
akademicki Uczelni albo pracownik naukowy Uczelni, który posiada co najmniej stopień
naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiada
uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

8.

Promotor pomocniczy bez zmiany obciążeń dydaktycznych, może jednocześnie
sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż dwoma doktorantami.

§ 6.

Obowiązki i uprawnienia opiekuna naukowego
1.

Opiekun naukowy wpiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej.

2.

Opiekun naukowy ma obowiązek:
1) udzielenie pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki i opracowaniu
harmonogramu pracy doktorskiej,
2) odbywania konsultacji z doktorantem, oceny jego postępów w realizacji pracy
doktorskiej i realizacji programu wydziałowych studiów doktoranckich
3) kierowania pracą dydaktyczną uczestnika tych studiów,
4) opracowania,
dla poszczególnych
uczestników wydziałowych
studiów
doktoranckich, indywidualnego planu naukowego,
5) organizowania pracy naukowej, dydaktycznej i badawczej uczestnika wydziałowych
studiów doktoranckich, pomoc przy tej pracy i kierowanie nią,
6) zatwierdzenia raz w roku (do końca czerwca) sprawozdania z pracy uczestnika
wydziałowych studiów doktoranckich,
7) powiadomienia kierownika wydziałowego studium doktoranckiego o braku postępów
w pracy naukowej i przedstawienie ewentualnego wniosku o skreślenie uczestnika
wydziałowych studiów doktoranckich.

3.

Opiekun naukowy opiniuje wszystkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu
wydziałowych studiów doktoranckich.

§ 7.

Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich
1.

Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich jest powoływany przez Rektora na
wniosek właściwej rady wydziału, na okres odpowiadający kadencji władz wydziału.
Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu
opinii samorządu doktorantów.

2.

Kierownik wydziałowych studiów doktoranckich:
1) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia poszczególnych lat studiów doktoranckich,
a także w sprawie przeniesienia wymagań programowych na następny rok,
2) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy doktorantów,
3) wyraża zgodę na otwarcie specjalizacji w ramach wydziałowych studiów
doktoranckich jednostce w której studia doktoranckie są prowadzone oraz w
dziedzinie związanej z tematem pracy doktorskiej,
4) przedstawia Rektorowi wnioski doktorantów w sprawach należących do
właściwości Rektora, a w szczególności przekazuje wraz z opinią wydziałowej
doktoranckiej komisji stypendialnej podania o przyznanie stypendium
doktoranckiego,
5) jest odpowiedzialny za organizację i realizację programu wydziałowych studiów
doktoranckich, a także opracowuje i przedstawia władzom wydziału wnioski
dotyczące programu i planu wydziałowych studiów doktoranckich,
6) przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich na
zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych,
7) przewodniczy wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialnej opiniującej wnioski
o przyznanie stypendium doktoranckiego,

3.

W sprawach o których mowa w ust. 2, pkt. 1 i 5, zastrzeżenia doktorantów do
rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich rozpatruje Dziekan właściwego
wydziału.
Od decyzji kierownika wydziałowych studiów doktoranckich, służy odwołanie do
Rektora WUM w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

4.

§ 8.

Skreślenie z listy uczestników studiów
1.

Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników wydziałowych studiów
doktoranckich podejmuje kierownik wydziałowych studiów doktoranckich po
zasięgnięciu pisemnej opinii opiekuna naukowego.

2.

Skreślenie z listy uczestników wydziałowych studiów doktoranckich może nastąpić w
przypadku:
1) nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie:
2) nie wypełniania zadań przewidzianych w programie wydziałowych studiów
doktoranckich;

3)
4)
5)
6)
3.

nie realizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych;
nie przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem wydziałowych studiów
doktoranckich;
nie podjęcia studiów lub rezygnacji z wydziałowych studiów doktoranckich.

Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 9.
Reprezentacja uczestników studiów doktoranckich
1.

Uczestnicy wydziałowych studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów na
zasadach określonych w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.

Uczestnicy wydziałowych studiów doktoranckich dokonują wyboru swoich
przedstawicieli do organów kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
§ 10.
Odpowiedzialność dyscyplinarna uczestników studiów doktoranckich
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta, ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną.

§

11.

Przepisy końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Senatu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego wprowadzającej niniejszy Regulamin.

