
Uchwała Nr 955/12/V/2012 

Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 17 grudnia 2013 roku 
 

 
w sprawie zmiany regulaminu studiów doktoranckich Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej  

 

 

Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie 

art. 62 ust. 1 wz. z art.196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), uchwala, co następuje: 

 

Zatwierdza się 

 

§ 1. 

1. Zmianę regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Techniczno - 

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

2. Tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2013 r. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr 796/04/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia regulaminu studiów 

doktoranckich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Oryginał uchwały z podpisem Rektora znajduje się w Biurze Rektora 

 

 



 

REGULAMIN  STUDIÓW DOKTORANCKICH   

W 

AKADEMII TECHNICZNO HUMANISTYCZNEJ   

W BIELSKU-BIAŁEJ  

I. Przepisy ogólne 

  § 1. 

 

Studia doktoranckie działają na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

      (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. ). 

2. Obowiązujących przepisów wykonawczych. 

3. Obowiązujących aktów prawa wewnętrznego – Regulamin studiów doktoranckich 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

  § 2. 

 

1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia w trójstopniowym systemie 

kształcenia, przeznaczone są dla uzdolnionych absolwentów szkół wyższych. 

2. Celem działalności studiów doktoranckich jest kształcenie wysoko kwalifikowanej 

kadry i stworzenie możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora. 

 

 

II. Organizacja studiów doktoranckich 

 

 

  § 3. 

 

1. Studia doktoranckie tworzy, przekształca lub znosi Rektor ATH na wniosek rady 

wydziału.  

2. Studenci studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. Przedstawiciele 

samorządu doktorantów mogą utworzyć krajową reprezentację doktorantów. 

3. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.  

4. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne.  

5. Rok akademicki w ATH rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września 

następnego roku kalendarzowego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z 

harmonogramem roku akademickiego i trwają dwa semestry (zimowy i letni). 

6. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich powoływany            

i odwoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału 

prowadzącej studia doktoranckie oraz samorządu doktorantów. 

7. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba, posiadająca tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona                          

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jako podstawowym 

miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 



8. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

a) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

prowadzącą kształcenie; 

b) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również 

międzynarodowych; 

c) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co 

najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub recenzowanym 

sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej; 

d) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne 

i praktyki zawodowe; 

e) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy 

doktorskiej pod opieką promotora i promotora pomocniczego; 

f) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

9.   Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje dziekan i rada 

wydziału prowadzącego studia doktoranckie według kompetencji określonych  

w Statucie ATH. 

10. Rada wydziału zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu 

studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,  

a także zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach 

doktoranckich. 

11. Programy kształcenia, w tym plany studiów, są udostępnione doktorantom  

i zamieszczane w Internecie przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

12. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: 

5,0 – bardzo dobry       A 

4,5 – dobry plus            B 

4,0 – dobry                    C 

3,5 – dostateczny plus   D 

3,0 – dostateczny           E 

2,0 – niedostateczny      F 

13. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów  odpowiada od 30   

      do 45  punktom ECTS. 

14. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. Zajęcia fakultatywne  

rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej  5 

punktom ECTS  przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub 

badawczo-rozwojowym. Zajęcia fakultatywne  rozwijające umiejętności 

dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS  

przygotowują doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.  

 Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach 

doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż  10 godzin oraz większy niż 

90 godzin rocznie. 

15. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze 

badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do 

osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 



a) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny 

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze 

osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi 

prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki; 

b)umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 

naukowych; 

c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 

społecznej roli uczonego.   

16. Realizacja programu studiów doktoranckich w uczelni przygotowuje do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia 

efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii 

w kształceniu studentów.  

17. Kierownik studiów doktoranckich: 

a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich, 

b) dokonuje oceny realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału, 

c) podejmuje decyzję w sprawie zaliczania kolejnych lat studiów doktoranckich, 

d) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, 

e) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczestników studiów  doktoranckich.  

18. Dziekan rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w pkcie  

17 b oraz rozpatruje zastrzeżenia w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym 

mowa w pkcie 17 c. 

19. Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzje o skreśleniu z listy 

doktorantów w przypadku: 

1) niezaliczenia roku lub niezrealizowania obowiązków wynikających  

z regulaminu studiów, 

2) negatywnej opinii opiekuna naukowego o postępach w pracy naukowej, 

3) rezygnacji doktoranta ze studiów.  

20. Doktorant może zrezygnować ze studiów. Rezygnacja powinna mieć formę 

pisemną i powinna niezwłocznie być złożona na ręce kierownika studiów 

doktoranckich 

21. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w pkcie 17 e,  

służy odwołanie przez dziekana do rektora w terminie 14 dni od jego otrzymania. 

Decyzja rektora jest ostateczna.  

22. Skreślenie z listy studentów studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń  

o których mowa w § 13 niniejszego Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

23. Osoba skreślona zgodnie z pktem 19 może być przyjęta ponownie na studia 

jedynie w drodze postępowania rekrutacyjnego. 

24. Ukończenie studiów doktoranckich wymaga zrealizowania przewidzianego  

w programie studiów zakresu kształcenia, udokumentowania postępów w pracy 

naukowej oraz złożenia egzaminów przewidzianych programem, przeprowadzenia 

przewodu doktorskiego, uzyskania stopnia doktora. 

25. Kierownik studiów doktoranckich składa dziekanowi i radzie wydziału   

sprawozdanie okresowe dotyczące działalności studiów doktoranckich,                       

      co najmniej raz w ciągu roku akademickiego. 



 

  § 4. 

 

1. Rada wydziału powołuje jako organ doradczy komisję do spraw studiów 

doktoranckich. Komisji przewodniczy kierownik studiów doktoranckich. 

2. Członków komisji powołuje rada wydziału na wniosek dziekana, zaopiniowany 

przez kierownika studiów doktoranckich. 

3. Członkami komisji mogą być profesorowie lub doktorzy habilitowani, będący 

członkami rady wydziału prowadzącego studia doktoranckie. 

 

 

III. Rekrutacja kandydatów 

 

 

                      § 5. 

 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie w ATH odbywa się w drodze konkursu. Senat 

ATH  ustala warunki, tryb i formę rekrutacji na studia doktoranckie. Przedmiotową 

uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 

roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się  rok akademicki, którego uchwała 

dotyczy.                

2.  Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna składająca 

się z członków komisji ds. studiów doktoranckich oraz kierowników jednostek 

podstawowych wchodzących w skład wydziału. Komisji przewodniczy kierownik 

studiów doktoranckich. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach 

przyjęcia na studia doktoranckie. 

3.  Do studiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej może być dopuszczona  osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji.  

4. Na studia doktoranckie mogą być rekrutowani kandydaci z zagranicy, spełniający 

wymagania określone w § 5 pkt 3 niniejszego regulaminu, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

12.10.2006 r.  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów 

i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, ze zm.)   . 

5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni. 

Decyzja rektora jest ostateczna. 

6. Wydział ATH może prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin 

naukowych odpowiadających posiadanym przez wydział uprawnieniom do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwóm 

uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach 

danej dziedziny nauki.  

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

ślubowania.  

 

 



IV. Tok studiów doktoranckich 

 

§ 6. 

 

1. Uczestnictwo  doktorantów jest obowiązkowe w zajęciach, które prowadzone są w 

formie ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, lektoratów.  

2. Dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo w studiach doktoranckich są: 

indeks, karta ocen, protokół zaliczeń, legitymacja doktoranta. 

3. Warunkiem zaliczenia przez doktoranta semestru lub roku jest zaliczenie 

wszystkich zajęć przewidzianych planem i programem studiów doktoranckich, 

złożenie sprawozdania  (potwierdzonego przez opiekuna naukowego) o postępach 

w pracy naukowej  oraz wykazanie właściwego postępu w pracy nad rozprawą 

doktorską potwierdzonego opinią wystawioną przez opiekuna naukowego, jeżeli 

taką przygotowuje.  

4. Zaliczenia semestru i roku studiów dokonuje kierownik studiów doktoranckich  

      zasięgając opinii opiekuna naukowego. 

5.  Wszystkie zajęcia objęte planem i programem studiów doktoranckich podlegają 

ewidencji, zaliczeniom i egzaminom, na zasadach określonych w regulaminie 

studiów I i II stopnia obowiązującym w ATH. 

6. Na wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres 

odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych 

przepisach.  

7.   W uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 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, doktorant może 

uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie okresu 

odbywania studiów bez konieczności odbywania zajęć, nie dłużej jednak niż o rok.  

8.   Kierownik studiów doktoranckich w trakcie pierwszego roku studiów przydziela 

doktorantowi opiekuna naukowego. 

9. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od      

momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich. Opiekun naukowy dokonuje  

w każdym semestrze oceny  postępów w pracy naukowej doktoranta i przekazuje 

ją kierownikowi studiów doktoranckich. 

10. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów nie 

może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. 

11. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący 

zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest 

zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

12. Doktorant ma obowiązek opracowania konspektów i materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. 



13. Konspekty i materiały, o których mowa w pkt. 7 zatwierdza opiekun naukowy              

w porozumieniu z kierownikiem katedry właściwej dla prowadzonych zajęć. 

14. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, 

może również przedłużyć czas odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 

jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach 

uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na 

czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata. 

15. Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku studiów. 

16. Otwarcie  przewodu doktorskiego i powołanie promotora rozprawy doktorskiej 

następuje na wniosek doktoranta.    

 

V. Obowiązki i prawa studentów studiów doktoranckich 

 

§ 7. 

 

Student studiów  doktoranckich  jest zobowiązany do:  

1. postępowania  zgodnie z treścią ślubowania  i regulaminem studiów doktoranckich; 

2. realizowania programu studiów  doktoranckich; 

3. prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu; 

4. odbywania praktyk zawodowych. 

 

 

 

§ 8. 

 

1. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może                   

w porozumieniu z opiekunem naukowym przyznać uczestnikowi indywidualny 

program studiów. 

2. Dla doktoranta podejmującego indywidualny program studiów kierownik studiów 

doktoranckich powołuje opiekuna spośród nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prowadzących zajęcia 

na studiach doktoranckich. 

3. Indywidualny program studiów opracowuje i zatwierdza kierownik studiów 

doktoranckich.               

 

§ 9. 

                                                                                                                                     

Doktorantowi przysługuje prawo do opieki naukowej ze strony opiekuna naukowego, 

do korzystania z pomieszczeń, bibliotek, urządzeń i pomocy naukowych uczelni   oraz 

do uczestniczenia w seminariach i innych otwartych zebraniach naukowych 

organizowanych przez odpowiednie jednostki organizacyjne uczelni. 

 

 



§ 10. 

 

W trakcie studiów doktoranckich doktorant może odbywać krajowe i zagraniczne 

staże naukowe związane z tematyką pracy doktorskiej. W przypadku stażu 

krótkoterminowego do trzech miesięcy nie przerywa się wypłacania stypendium.               

 

 

§ 11. 

 

Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego zdrowotnego 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

VI. Pomoc materialna dla doktorantów 

 

 

§ 12. 

 

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

     1) stypendium socjalnego, 

     2) zapomogi, 

     3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

     4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

     5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

 

§ 13. 

1. Świadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-4, przyznaje się ze środków 

funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 

2. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, stosuje się 

odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął 

bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który 

w roku akademickim  poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie 

następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się 

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.   

4. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez 

ministra na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału. 

 



VII. Stypendium doktoranckie 

 

 

§ 14. 

 

1. Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich, których wymiar praktyk 

dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi 90 godzin 

rocznie mogą otrzymać na czas  trwania studiów stypendium doktoranckie.  

2. W przypadku przyznania uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich  

     stypendium, może on  podejmować pracę zarobkową. Wykonywanie pracy nie 

powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.  

3. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę  

     stypendium, o którym mowa w § 15 pkt 1, wstrzymuje się z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja  o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

4. Stypendia doktoranckie w uczelni publicznej są finansowane w szczególności w 

ramach środków dotacje z budżetu państwa. 

5. Decyzję o przyznaniu  stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 

jego wysokość podejmuje rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany  przez 

komisję doktorancką ds. stypendium doktoranckiego.  

6. Komisję powołuje rektor. 

7. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powołanych spośród 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, 

który pełni funkcją przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów. 

8. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo 

realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w: 

1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, 

2) realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział. 

9. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

10. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich 

może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym 

złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki  z egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej, 

3) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się 

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.   

11. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckie do kierownika 

studiów doktoranckich. 

12.  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

1) dane osobowe doktoranta  oraz opis jego postępów w pracy naukowej; 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora; 



3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 7 i 9 

albo 8. 

13. Komisja po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

przekazuje rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania 

stypendium. 

14. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

15. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta: 

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów  

i doktorantów; 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

3) stypendiów doktorskich. 

16.  W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 

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. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia  

w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 

ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium 

doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania 

studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

19. Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

20. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin 

określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu 

doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego 

stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

21. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu 

nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe  

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w pkt 18 i 19. 

Zwiększenie to staje się stypendium doktorskim.   

22. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych przyznaje rektor, po zaopiniowaniu przez komisję 

wniosków o przyznanie zwiększenia. 

23. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku 

studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie 

studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

24. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na drugim roku  



i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w 

pracy badawczej w poprzednim roku studiów. 

25. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.  

 

  

§ 15. 

 

Uczelnia umożliwia doktorantom, odbywającym te studia poza miejscem stałego 

zamieszkania, możliwość odpłatnego zakwaterowania w domu asystenckim lub domu 

studenckim. 

 

§ 16. 

Okres trwania stacjonarnych studiów doktoranckich po uzyskaniu stopnia doktora, nie 

dłuższy niż 4 lata, zalicza się doktorantowi do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze. 

 

§ 17. 

 

Za postępowanie niegodne doktoranta oraz naruszenie przepisów obowiązujących na 

uczelni doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo 

właściwym sądem koleżeńskim, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi 

przepisami. 

VIII. Przepisy końcowe 

§ 18. 

 

Doktoranci biorą czynny udział w wyborach organów ATH w oparciu                          

o Regulamin wyborczy organów jednoosobowych i kolegialnych Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

          

§ 19. 

 

Doktoranci otrzymują zaświadczenie stwierdzające uczestnictwo w studiach 

doktoranckich. 

 

 

§ 20. 

 

W sprawach związanych ze studiami doktoranckimi, a nie objętych przepisami prawa 

oraz niniejszego Regulaminu, decyduje rektor, po zasięgnięciu opinii kierownika 

studiów doktoranckich. 

 

 



§ 21. 

 

Doktorant obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 

rozpoczęciem zajęć i przyjęcia do wiadomości jego postanowień. 

 

§ 22. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


