
 
 
                       

 
 

Zarządzenie Nr R-62/2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 15 października 2009 r. 
 
 
 
 

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 17/2009/IV  
Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej 
  

 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
 W załączniku do niniejszego zarządzenia ogłaszam jednolity tekst Uchwały 
Nr 17/2009/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej, 
zmienionej Uchwałą Nr 26/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
24 września 2009 r.  

  
§ 2. 

 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
                R e k t o r  
 
 
                            Prof. dr hab. inż Marek Opielak 
    

 
 
 



 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr R-62/2009  

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 15 października 2009 r.  

 

 
 

Uchwała Nr 17/2009/IV 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 maja 2009 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 

w Politechnice Lubelskiej 
 

Tekst jednolity Uchwały wydany Zarządzaniem Nr R-62/2009  
Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2009 r. 

 
 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
 z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat u c h w a l a,  
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala „Regulamin Studiów 
Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

 
Z dniem 30 września 2009 r. traci moc Regulamin Studiów 

Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej, uchwalony przez Senat Politechniki 
Lubelskiej w dniu 25 kwietnia 2007 r. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora z mocą 

obowiązującą od dnia 1 października 2009 r. 
 
 

 Przewodniczący  
 Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

   Rektor 
       Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 



 

Załącznik do  
 Uchwały Nr 17/2009/IV 

      Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 28 maja 2009 r. 

 
  

REGULAMIN 
STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone są studia doktoranckie przez 

jednostki organizacyjne Politechniki, które posiadają uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej 
dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych 
dyscyplinach danej dziedziny nauki, w zakresie dyscyplin 
odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi 
przez jednostki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy 
udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych 
jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania takich studiów 
określają umowy zawarte pomiędzy tymi jednostkami.  

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „doktorant” oznacza 
„uczestnika studiów doktoranckich”. 

 
§ 2. 

 
1. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy  

w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowują do 
działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego 
doktora. 

2. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki 
organizacyjnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 
1) projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu  

studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2  
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym; 

2) propozycję warunków i trybu rekrutacji; 
3) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną  

i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się  
o utworzenie tych studiów; 



 

4) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów 
doktoranckich; 

5) proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na 
podstawie analizy, o której mowa w pkt 4), jeżeli przewidywane jest 
utworzenie studiów płatnych. 

4. Warunki, tryb rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w ramach 
poszczególnych dyscyplin ustala Senat Politechniki Lubelskiej, przy 
uwzględnieniu w tym zakresie wniosków rad wydziałów. Rekrutacje 
przeprowadza komisja rekrutacyjna.  

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada 
jednostki organizacyjnej. 

6. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez osoby niebędące 
obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy.  

 
§ 3. 

 
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta  

z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut 
Uczelni. 

2. Doktorant otrzymuje legitymację oraz indeks. Indeks jest własnością 
doktoranta. 

 
§ 4. 

 
1. Uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą 

Samorząd Doktorantów. Organy Samorządu są wyłącznym 
reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. 

2. Organy Samorządu działają na podstawie regulaminu, którego tryb 
uchwalania określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

3. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach 
doktorantów na zasadach określonych Ustawą. 

 
 

§ 5. 
 

1. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne  
i niestacjonarne. 

2. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne. 
3. Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat ustala 

Rektor na podstawie wniosków dziekanów wydziałów. 
4. Tryb i warunki zwalniania doktorantów z opłat, o których mowa  

w ust. 3 w całości lub w części określa Senat.  



 

§ 6. 
 

1. Bezpośrednim przełożonym uczestników studiów doktoranckich jest 
kierownik studiów doktoranckich, powołany i odwoływany przez Rektora 
na wniosek rady wydziału na okres kadencji władz Uczelni, po uprzednim 
zasięgnięciu w tej sprawie opinii właściwego organu Samorządu 
Doktorantów. Kierownikiem studiów może być pracownik posiadający 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudniony 
w jednostce organizacyjnej Politechniki Lubelskiej w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

2. Kierownik studiów doktoranckich: 
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;  
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich 

uchwalonego przez radę wydziału zgodnie z wytycznymi Senatu 
Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 

3) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów 
doktoranckich; 

4) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów 
doktoranckich; 

5) przyjmuje wnioski doktorantów o przyznanie pomocy materialnej, 
dokonuje ich sprawdzenia pod kątem kompletności i przekazuje je 
organowi przyznającemu świadczenia pomocy materialnej; 

6) przyjmuje wnioski doktorantów o przyznanie stypendium 
doktoranckiego i przekazuje je wraz ze swoją opinią Rektorowi; 

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

 
 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI  
UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 
§ 7. 

 

1. Doktorant ma prawo do: 
1) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
2) pomocy materialnej, na warunkach określonych w Regulaminie 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów; 

3) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu 
tygodni w ciągu roku, w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych; 

4) otrzymania miejsca w jednostce organizacyjnej prowadzącej  
studia doktoranckie celem prowadzenia badań naukowych, 
opracowywania ich wyników, przygotowania prowadzonych przez 
doktoranta zajęć dydaktycznych, konsultacji. 



 

2. Uczestnik studiów doktoranckich może: 
1) brać udział w badaniach własnych i statutowych oraz pracach 

badawczych zleconych, realizowanych w ramach Uczelni; 
2) korzystać ze sprzętu komputerowego, bibliotek, czytelni itp.; 
3) korzystać z aparatury naukowo-badawczej znajdującej się w jednostce 

organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 
3. Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie może otrzymywać 

stypendium doktoranckie w wysokości ustalonej przez Rektora. Liczbę 
stypendiów oraz zasady ich przyznawania ustala Rektor na wniosek 
władz wydziału w porozumieniu z Samorządem Doktorantów.  

 
§ 8. 

 
1. Doktorant odbywający studia stacjonarne, pobierający stypendium,  

o którym mowa w § 7 ust. 3, może podejmować pracę zarobkową  
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie pracy nie powinno 
kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów. 

2. Doktorant, który nie uzyskał stypendium doktoranckiego, o którym mowa 
w § 7 ust. 3 może, na zasadach konkursu, uzyskać stypendium 
wydziałowe, o ile taki fundusz zostanie utworzony lub stypendium  
z innego źródła. 

3. Doktorant może otrzymać również pomoc materialną lub nagrodę  
Rektora w ramach specjalnych funduszy stypendialnych Politechniki. 

 
§ 9. 

 
Doktorant  jest zobowiązany do: 
1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i regulaminem studiów 

doktoranckich; 
2) realizowania programu studiów doktoranckich i prowadzenia badań 

naukowych;  
3) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie  

z regulaminem  studiów; 
4) składania egzaminów i zaliczeń oraz odbywania praktyk w terminach 

określonych planem studiów; 
5) składania do opiekuna semestralnych sprawozdań dotyczących 

przebiegu studiów i postępów naukowych; 
6) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 
określonym w programie studiów (nie większym niż 90 godzin 
dydaktycznych rocznie). Doktoranci pierwszego roku studiów mogą 
być zwolnieni z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych; 



 

7) powiększania dorobku naukowego dla spełnienia wymagań ustawy  
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

8) wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych oraz terminowego wnoszenia opłat za naukę na 
studiach niestacjonarnych; 

9) czynnego uczestniczenia w życiu naukowym Uczelni i dbania o dobre 
imię Politechniki. 

 

III. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 
 

§ 10. 
 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny oraz spełnia 

warunki rekrutacyjne ustalone przez Politechnikę Lubelską; 
2) ukończyła studia magisterskie w dyscyplinie, w której jednostka 

prowadzi studia doktoranckie lub w dyscyplinach technicznych 
pokrewnych, z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym. 

2. Warunki i tryb rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości  
w trybie ogłoszeń na stronach internetowych Uczelni i wydziałów oraz  
w formie ogłoszeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w wydziałach  
w terminach określonych odrębnymi przepisami. 

3. Rekrutację prowadzą komisje rekrutacyjne powoływane przez dziekana 
po zasięgnięciu opinii rady wydziału. W skład komisji rekrutacyjnej 
wchodzi co najmniej jeden reprezentant doktorantów. 

4. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmują 
wydziałowe komisje rekrutacyjne, a wyniki postępowania kwalifika-
cyjnego są jawne. 

5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu 
dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 
powołanej w trybie określonym przez Statut Politechniki Lubelskiej. 
Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu 
wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

 
 

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

§ 11. 
 

Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się dnia 
1 października i kończy dnia 30 września.  



 

§ 12. 
 
1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.  
2. Uczestnikom studiów okres odbywania studiów doktoranckich przedłuża 

się dodatkowo o czas trwania urlopu macierzyńskiego. 
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając 
jednocześnie z obowiązku uczestnictwa 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 
- łącznie nie więcej niż o jeden rok. 

4. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania 
studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku 
uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością 
prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie 
dłużej jednak niż  o jeden rok. 

 
§ 13. 

 
1. Plan i program studiów doktoranckich oraz wymiar praktyk zawodowych 

uchwala rada wydziału, po zasięgnięciu opinii właściwego organu 
Samorządu Doktorantów.  

2. Program studiów doktoranckich winien być ułożony w sposób 
umożliwiający wszczęcie przez doktoranta przewodu doktorskiego 
najpóźniej do końca VI semestru studiów. 

 
§ 14. 

 
1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się od października do czerwca  

w układzie semestralnym (czyli osiem semestrów, po dwa semestry  
w każdym roku akademickim).  

2. Wykłady i seminaria prowadzone są wyłącznie przez osoby posiadające 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

3. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. 
4. Warunkiem zaliczenia roku studiów z zastrzeżeniem ust. 5 jest uzyskanie 

wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów, określonych w planie  
i programie każdego roku studiów. 



 

5. Warunkiem zaliczenia trzeciego roku studiów jest wszczęcie przewodu 
doktorskiego. W przypadku niezaliczenia roku doktorant zostaje skreślony 
z listy uczestników studiów doktoranckich.  

 
§ 15. 

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

- bardzo dobry  5,0 
- dobry plus   4,5 
- dobry                        4,0 
- dostateczny plus  3,5 
- dostateczny   3,0 
- niedostateczny  2,0. 

2. Rada jednostki może ustalić wykaz przedmiotów zaliczanych bez oceny. 
3. Uczestnik, który uzyskał na egzaminie (zaliczeniu) ocenę niedostateczną 

ma prawo do jednego egzaminu (zaliczenia) poprawkowego z danego 
przedmiotu. 

 
§ 16. 

 
1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wywiązuje się  

z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1-8, może zostać skreślony  
z listy uczestników studiów decyzją kierownika studiów, co powoduje 
utratę świadczeń z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 

2. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora w terminie  
14 dni od jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny 
uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną. 

 
§ 17. 

 
1. Opiekunem naukowym doktoranta jest nauczyciel akademicki  

z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego powoływany 
przez radę wydziału. 

2. Dopuszcza się możliwość opieki i promotorstwa nauczyciela 
akademickiego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego 
innej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej lub innej uczelni.  

 
§ 18. 

 
Do kompetencji i obowiązków opiekuna naukowego należy: 
1) nadzór naukowy i metodyczny nad rozwojem naukowym uczestnika 

studiów i przygotowywaną pracą doktorską; 



 

2) ustalenie tematu pracy doktorskiej nie później niż do zakończenia  
III semestru studiów oraz stworzenie warunków do jej wykonania  
w ustalonym terminie; 

3) semestralna ocena dorobku naukowego uczestnika studiów 
 i przedstawienie jej kierownikowi studiów doktoranckich; 

4) coroczne przedstawianie oceny dorobku naukowego uczestnika 
studiów radzie wydziału; 

5) opiniowanie wystąpień doktoranta o środki na realizację prac 
badawczych. 

 

§ 19. 
 

1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest: 
1) zrealizowanie planu i programu studiów doktoranckich; 
2) złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zaliczeń przewidzianych planem i programem studiów; 
3) odbycie praktyk zawodowych w formie zajęć dydaktycznych  

w wymiarze, o którym mowa w § 9 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 
2. Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo ukończenia 

studiów doktoranckich. 
 
 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 20. 
 

1. Tryb zdobywania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia  
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego regulują 
odrębne przepisy. 

3. Doktorantowi po uzyskaniu stopnia doktora okres odbywania studiów 
doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze. 

 
§ 21. 

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają obowiązujące przepisy prawa i Statut Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 22. 

 

Regulamin uchwalony przez Senat Politechniki Lubelskiej w Lublinie  
w dniu 28 maja 2009 r., po uzgodnieniu jego treści z uczelnianym organem 
Samorządu Doktorantów oraz z prodziekanami wydziałów prowadzących 
studia doktoranckie, wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 
2009/2010. 


