Uchwała Nr XXI - 15.6/07
Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie organizacji studiów doktoranckich
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Studia doktoranckie
umoŜliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy
w określonej dyscyplinie nauki, przygotowują do samodzielnej działalności
badawczej i twórczej oraz do uzyskania stopnia doktora. Tryb uzyskiwania
stopnia doktora regulują odrębne akty prawne.
2. Studia prowadzone są według planów i programów opracowanych
i uchwalonych przez radę wydziału, po zasięgnięciu opinii samorządu
doktorantów oraz zatwierdzonych przez prorektora właściwego do spraw
kształcenia.
3. Plan studiów doktoranckich powinien określać w szczególności:
1/ wykaz przedmiotów oraz wymiar godzin
obowiązkowych zajęć
dydaktycznych i praktyk zawodowych; łączny wymiar zajęć
dydaktycznych i praktyk nie powinien być mniejszy niŜ 700 godz.
na studiach stacjonarnych i 400 godz. na studiach niestacjonarnych
oraz nie powinien przekroczyć: na studiach stacjonarnych – 1200 godz.,
na studiach niestacjonarnych – 700 godz.;
2/ liczbę obowiązkowych zaliczeń i egzaminów;
3/ szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów;
4/ częstotliwość, formę i tryb składania sprawozdań z przebiegu pracy
naukowej i z przygotowywania rozprawy doktorskiej;
5/ wymiar godzin przeznaczonych na hospitowanie zajęć dydaktycznych
oraz na omówienie tych hospitacji z prowadzącym zajęcia;
6/ wymiar godzin zajęć dydaktycznych, które doktorant powinien prowadzić
samodzielnie;
7/ warunki, jakie musi spełnić doktorant, by mógł otrzymać świadectwo
ukończenia studiów doktoranckich.
4. Ustala się roczny wymiar godzin praktyk zawodowych, o których mowa w:
1/ ust.3, pkt 5/: dla I roku studiów stacjonarnych – 30-90 godzin; dla I roku
studiów niestacjonarnych – 15-30 godzin;

2/ w ust.3 pkt 6/, poczynając od II roku studiów, na studiach stacjonarnych od 15 do 90 godzin, na studiach niestacjonarnych w miarę moŜliwości
wydziału od 15 do 30 godzin; w uzasadnionych wypadkach moŜna
powierzyć prowadzenie zajęć dydaktycznych doktorantowi I roku
studiów.
5. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych,
dokonywania zaliczeń i przeprowadzania egzaminów uprawnieni
są nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego.
§2
Studiami doktoranckimi na wydziale kieruje kierownik, powołany przez Rektora
na wniosek rady wydziału, zaopiniowany przez właściwy organ samorządu
doktorantów, spośród pracowników wydziału mających tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
§3
Kierownik studiów doktoranckich odpowiada za organizację studiów,
a w szczególności:
1/ ustala organizację zajęć w roku akademickim;
2/ sprawuje nadzór nad realizacją planów i programów studiów;
3/ składa prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia wykaz doktorantów
prowadzących zajęcia dydaktyczne;
4/ prowadzi bieŜącą kontrolę postępów uczestników studiów doktoranckich;
5/ na podstawie indeksu, karty okresowych osiągnięć i sprawozdania z realizacji
programu badań naukowych prowadzonych przez doktoranta dokonuje oceny
realizacji programu studiów oraz podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia
roku studiów;
6/ podejmuje decyzje o skreśleniu z listy doktorantów;
7/ w uzasadnionych przypadkach przedłuŜa okres odbywania studiów
doktoranckich;
8/ przyjmuje wnioski doktorantów o przyznanie stypendium doktoranckiego
i o przyznanie świadczeń pomocy materialnej; po sprawdzeniu kompletności
dokumentów i zaopiniowaniu ich przekazuje je do decyzji właściwemu
organowi;
9/ opiniuje podania doktorantów oraz występuje do rady wydziału, dziekana
lub rektora z wnioskami o podjęcie decyzji w sprawach naleŜących
do ich kompetencji;
10/składa roczne sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich radzie
wydziału i rektorowi.

§4
1. Bezpośrednią opiekę naukową nad doktorantem sprawuje nauczyciel
akademicki mający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy profesora, powołany przez radę wydziału.
2. Opiekun naukowy:
1/ ustala z doktorantem program badań naukowych i czuwa nad jego
realizacją;
2/ kieruje rozwojem naukowym doktoranta;
3/ hospituje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktoranta;
4/ dokonuje w kaŜdym semestrze oceny pracy naukowej doktoranta;
5/ opiniuje sprawozdania doktoranta z przeprowadzonych badań naukowych
i przedstawia je kierownikowi studiów doktoranckich;
6/ zawiadamia kierownika studiów doktoranckich o braku postępów
w realizacji programu badań i wnioskuje o skreślenie z listy uczestników
studiów.
§5
W ramach merytorycznego nadzoru nad działalnością studiów doktoranckich
rada wydziału:
1/ występuje z wnioskiem o utworzenie studiów doktoranckich zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2/ powołuje komisję rekrutacyjną i ustala szczegółowe zasady przyjęć
na studia;
3/ przedstawia rektorowi kandydata na kierownika studiów doktoranckich;
4/ uchwala plany i programy studiów doktoranckich oraz sposób organizacji
zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
5/ powołuje dla doktorantów I roku studiów opiekunów naukowych;
6/ określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów
i prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
7/ rozpatruje odwołania doktorantów od decyzji, podjętych przez kierownika
studiów, o których mowa w § 3 pkt 5;
8/ przyjmuje roczne sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich.
§6
Dziekan wydziału sprawuje osobisty nadzór nad odpowiednim przygotowaniem
i prowadzeniem studiów doktoranckich na wydziale, proponuje wysokość
i okres wypłaty stypendiów doktoranckich, nadzoruje procedurę przyznawania
pomocy materialnej doktorantom, zapewnia obsługę administracyjną studiów
doktoranckich i doktorantów.

§7
Rektor:
1/ tworzy studia doktoranckie na wniosek rady wydziału;
2/ powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich na wniosek rady
wydziału;
3/ ustala regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich po zasięgnięciu
opinii właściwego organu samorządu doktorantów;
4/ przyznaje stypendia doktoranckie;
5/ rozpatruje odwołania od decyzji kierownika studiów o skreśleniu z listy
uczestników studiów doktoranckich;
6/ podejmuje decyzje w sprawach nie naleŜących do kompetencji kierownika
studiów, dziekana i rady wydziału.
§8
Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich realizowane są zgodnie
z ogólnie obowiązującymi przepisami i ustaleniami wewnętrznymi,
regulującymi rodzaje zajęć i liczebność grup. Wyjątek stanowią seminaria
doktoranckie prowadzone w grupie nie mniejszej niŜ 3-osobowa. W przypadku
mniejszej liczby doktorantów za kaŜdego uczestnika seminarium
zalicza się do pensum 20 godzin w skali roku, przy 60-godzinnym wymiarze
seminarium, albo liczbę godzin proporcjonalną do wymiaru seminarium.
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§9
Obsługę
administracyjno-techniczną
studiów
doktoranckich
powierza się dziekanatom wydziałów, Działowi Toku Studiów i Kwesturze.
Dziekanaty wydziałów prowadzą obsługę rekrutacji na studia w zakresie
ustalonym przez dziekana, dokumentację doktorantów zgodnie
z obowiązującymi zarządzeniami, bieŜącą obsługę doktorantów
oraz wykonują zadania określone przez dziekana wydziału.
Dział Toku Studiów koordynuje prace administracyjne związane ze studiami
doktoranckimi i doktorantami, prowadzi centralny album uczestników
studiów doktoranckich i zapewnia obsługę biurową spraw pozostających
w gestii właściwego prorektora oraz dokonuje rozliczenia nauczycieli
akademickich z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich.
Kwestura wykonuje wszystkie czynności związane ze sprawami
finansowymi studiów doktoranckich.

§ 10
1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej
uchwały prowadzone są według dotychczas zatwierdzonych planów
studiów.

2. Rektor podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania
studiów doktoranckich i ich odbywania nie objętych postanowieniami
niniejszej uchwały i przepisami regulaminu studiów doktoranckich.

§ 11
Traci moc uchwała Nr XX-9.2/03 Senatu Akademickiego UMCS z dnia
18 czerwca 2003 r. oraz wszystkie wewnętrzne przepisy wykonawcze dotyczące
studiów doktoranckich, wydane przed wejściem w Ŝycie niniejszej uchwały.
§ 12
Uchwała wchodzi w Ŝycie 1 maja 2007 roku.
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