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załącznik do Uchwały Nr CDXVIII/2012 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

SPIS TREŚCI 

I. Postanowienia ogólne 

II. Tryb i zasady rekrutacji na studia 

III. Organizacja studiów doktoranckich 

IV. Prawa i obowiązki doktoranta 

V. Przerwy, urlopy i zasady przedłużania studiów 

VI. Ukończenie studiów 

VII. Skreślenie z listy studentów studiów III stopnia 

VIII. Warunki ponownego przyjęcia na studia doktoranckie 

IX. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta 

X. Przepisy końcowe 

XI. Załączniki 

1. Treść ślubowania kandydata na doktoranta 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do studiów trzeciego stopnia prowadzonych  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zwanym dalej ”Uniwersytetem”, w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej. Nie dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich i podyplomowych, których odbywanie regulują odrębne przepisy.  

2. Studia w Uniwersytecie organizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz 

Statutu Uniwersytetu. Prawa i obowiązki doktorantów cudzoziemców mogą ponadto regulować 

odrębne przepisy. 

3. Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, prowadzonymi przez Uniwersytet, na które są 

przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem 

kwalifikacji trzeciego stopnia. 

4. Kwalifikacje trzeciego stopnia jest to uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego 

na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w 

zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny 

artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem. 

5. Studia doktoranckie mają na celu zapewnienie warunków do osiągnięcia efektów kształcenia 

ogólnych określonych w przepisach wykonawczych do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz 

szczegółowych określonych przez Uniwersytet. 

6. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

a) samodzielnej pracy doktoranta, 

b) współpracy naukowej w zespołach badawczych, 

c) opublikowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 

publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, 

d) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe oraz fakultatywne, w formie 

m.in. wykładów, seminariów oraz praktyk zawodowych, 

e) prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora oraz promotora 

pomocniczego, 

f) uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
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7. Kształcenie na studiach doktoranckich zapewnia przygotowanie do egzaminów objętych przewodem 

doktorskim. 

8. Kształcenie może być prowadzone według programu studiów doktoranckich, programu obejmującego 

elementy wspólne lub indywidualnego programu studiów. 

9. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do: 

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

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia 

nauki, 

b) zdobycia wiedzy na zaawansowanym poziomie o charakterze szczegółowym odpowiadające 

obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki, 

c) zdobycie bezpośrednio lub pośrednio umiejętności związanych z metodyką i metodologią 

prowadzenia badań naukowych, 

d) ukształtowania postaw etycznych i społecznych w zakresie działalności naukowo-badawczej  

i społecznej w roli uczonego. 

 

§2 

1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

2. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone 

przez Uniwersytet usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania określa Senat. Wysokość 

opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne ustala Rektor w terminach 

poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego. 

3. Rozpoczęcie niestacjonarnych studiów doktoranckich poprzedza podpisanie umowy o warunkach 

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne. 

 

§3 

1. Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie na: 

a) I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w dziedzinie nauk medycznych w zakresie 

następujących dyscyplin: biologia medyczna, medycyna, stomatologia, 

b) II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym w dziedzinie nauk medycznych w zakresie 

następujących dyscyplin: biologia medyczna, medycyna, 

c) Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych. 

d) Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

 

§4 

1. Rada Wydziału prowadzącego studia doktoranckie: 

a) uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów program studiów doktoranckich,  

z uwzględnieniem przypisania poszczególnym przedmiotom punktów ECTS (punkty 

zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara 

średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów 

kształcenia), 

b) sprawuje nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, 

c) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia 

badań naukowych przez doktorantów, 

d) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, 

e) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów co do ocen realizacji studiów i prowadzenia badań 

naukowych dokonywanych przez Kierownika studiów doktoranckich oraz odwołania od decyzji 

podejmowanych przez Kierownika studiów doktoranckich w sprawie zaliczenia kolejnych lat 

studiów. 

 

 

 

§5 
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1. Kierownikiem studiów doktoranckich może być pracownik posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w uczelni, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek Rady 

Wydziału, po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Doktorantów. 

3. Kierownik studiów doktoranckich: 

a) koordynuje organizację i przebieg studiów doktoranckich, 

b) określa wzór Indywidualnego planu pracy doktoranta i sprawozdania semestralnego, 

c) zatwierdza Indywidualne plany pracy poszczególnych doktorantów i dokonywane w nim zmiany, 

d) dokonuje rocznej oceny realizacji programu studiów doktoranckich, 

e) dokonuje semestralnej oceny realizacji Indywidualnych planów pracy poszczególnych 

doktorantów, 

f) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych semestrów/lat studiów, 

g) udziela urlopu,  

h) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w formie komisyjnej i powołuje komisję 

przeprowadzającą ten egzamin, 

i) przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich, 

j) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta dokonuje zmiany opiekuna naukowego, 

k) wnioskuje do Rady Wydziału o zmianę promotora na uzasadniony wniosek doktoranta, 

l) podejmuje decyzje o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

m) podejmuje decyzję o przywróceniu doktoranta na studia doktoranckie. 

 

§6 

1. Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego powołanego przez Kierownika 

studiów doktoranckich spośród samodzielnych pracowników nauki. 

2. Doktorant może pozostawać ponad to pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego pomocniczego 

powołanego przez Kierownika studiów doktoranckich spośród osób posiadających stopień doktora w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji 

promotora w przewodzie doktorskim. 

3. Opiekun naukowy może sprawować opiekę nie więcej niż nad 5 doktorantami łącznie. 

4. Opiekun naukowy jest zobowiązany przyjąć funkcję promotora z chwilą otwarcia przewodu 

doktorskiego, o ile nie zachodzą okoliczności merytoryczne lub losowe, uzasadniające wybór innego 

promotora. 

5. Opiekun naukowy pomocniczy jest zobowiązany przyjąć funkcję promotora pomocniczego z chwilą 

otwarcia przewodu doktorskiego. 

 

§7 

Opiekun naukowy: 

1. ustala z doktorantem Indywidualny plan pracy doktoranta, nadzoruje jego wykonanie oraz dokonuje 

w nim zmian  

 Indywidualny program pracy powinien być opracowany tak, aby: 

a) temat rozprawy doktorskiej mógł zostać zgłoszony do końca pierwszego roku, 

b) otwarcie przewodu mogło nastąpić nie później niż w szóstym semestrze studiów, 

c) złożenie egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy 

doktorskiej, mogło odbyć się przed zakończeniem siódmego semestru studiów, 

d) obrona pracy doktorskiej mogła nastąpić w ósmym semestrze studiów, 

2. udziela doktorantowi pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki i opracowaniu 

harmonogramu pracy doktorskiej, 

3. zapewnia środki na realizację badań prowadzonych przez doktorantów w ramach środków, którymi 

dysponuje lub które może pozyskać jednostka, 

4. dokonuje semestralnej oceny postępów w pracy naukowej doktoranta poprzez analizę i ocenę 

realizacji Indywidualnego planu pracy doktoranta, 

5. przedstawia Kierownikowi studiów doktoranckich na koniec każdego semestru pozytywną opinię  

o realizacji Indywidualnego planu pracy doktoranta, a w razie braku pozytywnej opinii przedstawia 

wniosek o dokonanie zmiany Indywidualnego planu pracy doktoranta wraz z wnioskiem  
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o warunkowe zaliczenie danego semestru lub z wnioskiem o skreślenie doktoranta z listy uczestników 

studiów doktoranckich z powodu braku postępów w nauce. 

 

§8 

Opiekun naukowy pomocniczy w przewodzie doktorskim pełni funkcję pomocniczą w opiece nad 

doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. 

 

§9 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów. 

2. Organem przedstawicielskim Samorządu Doktorantów jest pochodząca z wyboru Rada Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów 

Uniwersytetu. 

3. Organem uchwałodawczym jest Walne Zgromadzenie Doktorantów. 

4. Samorząd działa na podstawie ustawy i regulaminu uchwalonego przez organ uchwałodawczy 

Samorządu Doktorantów. Samorząd Doktorantów działa zgodnie ze Statutem Uniwersytetu.  

5. Walne Zgromadzenie Doktorantów wybiera przedstawicieli doktorantów do poszczególnych Rad 

Wydziałów oraz Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

6. Samorząd Doktorantów jest zobowiązany do opracowania i promowania Kodeksu Etyki Doktoranta. 

 

 

II. TRYB I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 

 

§10 

1. Zasady i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie określa Senat. 

2. Rekrutację na Studia Doktoranckie przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie 

odrębnych przepisów. 

3. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

4. Tryb, warunki rekrutacji i liczba miejsc na studia doktoranckie są podawane do publicznej 

wiadomości w formie ogłoszeń internetowych, informacji wywieszonych w siedzibie Uniwersytetu 

oraz zawiadomień Rady Doktorantów i zainteresowanych Kierowników jednostek organizacyjnych, 

nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, 

którego uchwała dotyczy.  

 

 

III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

§11 

1. Studia doktoranckie trwają cztery lata. Rok studiów rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 

września następnego roku kalendarzowego.  

2. Okresem zaliczeniowym studiów doktoranckich w Uniwersytecie jest semestr i rok studiów. 

3. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji, złożenia  

i podpisania ślubowania. Treść ślubowania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację i indeks. Osoba, która ukończyła studia  

lub została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, zobowiązana jest do zwrotu 

legitymacji doktoranckiej. Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i 

jest własnością doktoranta. 

§12 

1. Wirtualna Uczelnia jest personalizowaną strona internetową zintegrowaną z aktualną bazą danych 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uniwersytetu w obszarach związanych z tokiem studiów 

udostępnioną doktorantom oraz pracownikom naukowo-dydaktycznym. 

2. Studia doktoranckie odbywają się według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych 

przez odpowiednią Radę Wydziału, opracowanych według aktualnie obowiązujących programów 

zamieszczonych w Wirtualnej Uczelni lub na stronie internetowej Dziekanatu, nie później niż do 

dnia 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. 
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3. Szczegółowe harmonogramy zajęć podawane są przed rozpoczęciem semestru którego dotyczą. 

4. Wszystkie zajęcia podlegają anonimowej ocenie przez doktorantów. 

 

§ 13 

1. Zajęcia dla doktorantów prowadzone są w języku polskim w formie obowiązkowych wykładów, 

ćwiczeń oraz lektoratów, z zastrzeżeniem ust. 2 zakończonych egzaminami lub zaliczeniami  

w terminach przewidzianych programem studiów.  

2. Treści programowe wynikające z programu studiów doktoranckich uczestnicy studiów 

niestacjonarnych mogą realizować w formie samokształcenia, przystępując następnie do 

przewidzianych programem studiów egzaminów lub zaliczeń. 

3. Program i wymiar godzinowy zajęć określa program studiów doktoranckich ustalony przez właściwą 

Radę Wydziału na podstawie efektów kształcenia uchwalonych przez Senatu. 

4. Liczebność doktorantów na ćwiczeniach i lektoratach określa Zarządzenie Rektora. 

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

 - celujący   - 5,0 

 - bardzo dobry  - 5,0 

 - ponad dobry   - 4,5 

 - dobry    - 4,0 

 - dość dobry   - 3,5 

 - dostateczny   - 3,0 

 - niedostateczny  - 2,0 

6. Dla podkreślenia szczególnej wiedzy doktoranta nauczyciel oceniający może wpisać do karty zajęć 

lub indeksu doktoranta słowną ocenę „celujący”(5,0). 

7. Oceny z egzaminów i zaliczeń wpisywane są do karty zajęć lub indeksu doktoranta. 

 

§14 

1. Doktorant, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przeprowadzenia lub oceny 

egzaminu bądź zaliczenia przedmiotu, może w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia tego 

egzaminu lub zaliczenia złożyć pisemny uzasadniony wniosek do Kierownika studiów doktoranckich 

o przeprowadzenie egzaminu w formie komisyjnej tzw. egzaminu komisyjnego. Prawo złożenia 

wniosku o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego przysługuje również osobie egzaminującej. 

Kierownik studiów doktoranckich może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy. 

2. Komisję do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego powołuje Kierownik studiów doktoranckich  

w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W skład komisji wchodzą: 

a. Kierownik studiów doktoranckich danego wydziału jako Przewodniczący, 

b. Opiekun naukowy lub Promotor doktoranta, 

c. osoba uprzednio oceniająca doktoranta, a w przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających jej udział w egzaminie – specjalista z danej lub pokrewnej dziedziny, 

d. profesor lub doktor habilitowany – specjalista z danej lub pokrewnej dziedziny, 

e. przedstawiciel Samorządu Doktorantów wskazany przez doktoranta. 

3. Ocenę z egzaminu komisyjnego wpisuje do protokołu oraz karty zajęć lub indeksu doktoranta 

Przewodniczący Komisji. 

4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 14 dni od daty 

wpłynięcia wniosku. 

5. Egzamin komisyjny odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kierownika studiów 

doktoranckich w formie ustnej. 

6. Zakres egzaminu komisyjnego nie przekracza zagadnień przedstawionych doktorantowi przed 

rozpoczęciem semestru/roku. 

 

§15 

1. Doktorant, który nie zaliczył semestru studiów, może wystąpić do Kierownika studiów 

doktoranckich z pisemną, uzasadnioną prośbą o warunkowy wpis na kolejny semestr. 
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2. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na warunkowe podjecie studiów  

z obowiązkiem spełnienia warunku w terminie wskazanym w decyzji Kierownika, nie dłuższym 

jednak niż do końca kolejnego semestru. 

 

§16 

Doktorant Uniwersytetu odbywający studia doktoranckie w trybie stacjonarnym, może ubiegać się  

o przeniesienie na niestacjonarne studia doktoranckie od początku każdego semestru, za zgodą 

Kierownika studiów doktoranckich, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Opiekuna naukowego 

lub Promotora.  

 

§17 

1. Przeniesienie na studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie doktoranta odbywającego studia 

doktoranckie na innej uczelni lub jednostce naukowej odbywa się za zgodą Prorektora  

ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego, po zaopiniowaniu wniosku przez 

właściwego Kierownika studiów doktoranckich, od początku każdego semestru. 

2. Doktorant może przenieść się z innej uczelni medycznej wyłącznie z zachowaniem poniższych 

zasad: 

a) doktorant studiów niepłatnych/stacjonarnych może przenieść się na studia doktoranckie 

stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie, po zaliczeniu pierwszego semestru, 

b) doktorant studiów niepłatnych/stacjonarnych i doktorant studiów płatnych/niestacjonarnych może 

przenieść się na studia doktoranckie niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie,  

po zaliczeniu pierwszego semestru.  

3.  Kierownik studiów doktoranckich przy ocenie wniosku bierze pod uwagę opinię poprzedniego 

opiekuna naukowego/promotora oraz pozytywną opinię proponowanego we wniosku opiekuna 

naukowego/promotora. 

4. Od decyzji Rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA 

 

§18 

Do obowiązków doktoranta należy: 

 a) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, 

 b) przestrzeganie Statutu Uniwersytetu, Regulaminu Studiów Doktoranckich, Kodeksu Etyki 

Doktoranta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych zarządzeń 

uczelni, 

 c) zachowanie w tajemnicy informacji podlegających ochronie pozyskanych w trakcie studiów, 

zwłaszcza danych dotyczących pacjentów, a także przestrzegania zasad postępowania  

z pozyskanymi informacjami i danymi, w szczególności w zakresie ich zabezpieczenia przed 

niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem, jak również wykorzystywania wyłącznie do celów związanych  

z czynnościami realizowanymi w ramach studiów. 

 d) ustalenie z Opiekunem naukowym Indywidualnego planu pracy doktoranta i przedłożenie  

go Kierownikowi studiów doktoranckich do końca pierwszego semestru, 

 e) terminowa realizacja programu studiów doktoranckich oraz Indywidualnego planu pracy 

doktoranta, 

 f) prowadzenie badań naukowych zgodnie z Indywidualnym planem pracy doktoranta i składanie 

semestralnych sprawozdań z realizacji Indywidualnego planu pracy doktoranta Opiekunowi 

naukowemu, 

 g) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia 

w ich prowadzeniu, 

 h) złożenie karty zajęć lub indeksu i sprawozdania z Indywidualnego planu pracy Kierownikowi 

studiów doktoranckich w terminach: za semestr letni – nie później niż do 30 września, za semestr 

zimowy – nie później niż do 15 lutego, 
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 i) wszczęcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów. 

 

§19 

1. Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta wynosi 90 godzin dydaktycznych 

rocznie.  

2. W uzasadnionych przypadkach liczba godzin prowadzenia zajęć może być zmniejszona do 10 godzin 

dydaktycznych a pozostałe 80 godzin dydaktycznych doktorant realizuje w formie uczestniczenia  

w prowadzeniu zajęć. Zmniejszenia dokonuje Prorektor ds. Współpracy Zagranicą i Szkolenia 

Podyplomowego na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której doktorant realizuje 

godziny dydaktyczne. 

3. Doktorantowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego lub po udokumentowanej zaświadczeniem 

lekarskim chorobie trwającej dłużej niż 2 miesiące niezrealizowany obowiązek odbywania praktyk 

zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu może 

zostać przeniesiony na następny semestr lub rok akademicki. 

4. Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela 

akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk  

w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§20 

 1. Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, który nie 

posiada jeszcze stopnia doktora. Zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego reguluje 

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

 

§21 

 1. Doktorant ma prawo do: 

 a) zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań 

naukowych, 

 b) opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych 

prowadzonych przez Uniwersytet, 

 c) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, 

 d) uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją pracy 

doktorskiej, korzystając ze środków przewidzianych na działalność statutową lub badania własne 

jednostki, 

 e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach część pracy doktorskiej realizować poza 

Uniwersytetem Medycznym na zasadzie oddelegowania, 

 f) odbywać krajowe i zagraniczne staże naukowe za zgodą Opiekuna naukowego i Kierownika 

studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem iż wyjazd nie może powodować wydłużenia studiów 

doktoranckich, 

 g) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, obiektów sportowych, urządzeń i środków Uczelni 

oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, 

 h) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów na zasadach przewidzianych w §1, 

 i) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, 

 j) otrzymywania nagród i wyróżnień, 

 k) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania 

pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego, 

 l) uczestniczenia w zaplanowanych konsultacjach, 

 m) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z prowadzeniem 

badań naukowych i zajęć dydaktycznych w formie praktyk zawodowych,  

 n) dostępu do treści danych osobowych dotyczących go administrowanych przez Uniwersytet oraz 

poprawiania i modyfikacji tych danych, jak również skorzystania z innych uprawnień 

wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.  
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2. Uniwersytet zapewnia doktorantowi udział w badaniach zespołowych oraz pomoc organizacyjną  

w realizacji co najmniej jednosemestralnych badań naukowych poza jednostką prowadzącą 

kształcenie, w tym również za granicą. 

 

§22 

Doktoranci nie mogą na terenie Uniwersytetu prowadzić działalności politycznej, ani rozpowszechniać 

materiałów o treściach politycznych. 

 

 

V. PRZERWY, URLOPY I ZASADY PRZEDŁUŻENIA STUDIÓW 

 

§23 

Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni  

w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

§24 

 1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów  

o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach. 

 2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania 

studiów, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności  

w przypadku: 

 a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

 b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

 c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej 

niepełnosprawności 

łącznie nie dłużej niż o rok. 

3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku 

uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych 

badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o dwa lata. 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni może przyznać 

stypendium doktoranckie na ten okres. 

 

§25 

1. Kierownik studiów doktoranckich może udzielić doktorantowi urlopu w przypadku wystąpienia 

ważnych okoliczności losowych, innych niż okoliczności określone w §24 ust. 1-3 niniejszego 

Regulaminu. 

2.  Urlop udzielany jest na rok studiów/ 2 semestry, pod warunkiem zaliczenia pierwszego semestru 

studiów. Urlop może być udzielony raz w toku studiów. 

3. Za okres urlopu uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich nie wnosi opłaty czesnego. 

4. W okresie korzystania z urlopu doktorant zachowuje status doktoranta. 

5. W okresie korzystania z urlopu doktorant nie otrzymuje stypendium doktoranckiego, zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ani zapomóg. 

6. W okresie korzystania z urlopu doktorant otrzymuje stypendium dla najlepszych doktorantów na 

zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

7. Doktorant wracający z urlopu, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, zobowiązany jest do 

złożenia w dziekanacie pisemnego oświadczenia o podjęciu studiów doktoranckich i do odbioru 

karty różnic programowych. 

8. Fakt udzielenia urlopu i podjęcia studiów po jego wykorzystaniu odnotowuje się w aktach 

doktoranta. 
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VI. UKOŃCZENIE STUDIÓW 

§26 

1. Warunki dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej regulują odrębne przepisy. 

2. Rozprawa doktorska pisana jest w języku polskim albo języku obcym z zastrzeżeniem, że rozprawa 

doktorska w języku obcym posiada streszczenie napisane w języku polskim.  

3. Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzana w Uniwersytecie odbywa się w języku polskim. 

 

§27 

Absolwent, który rozpoczął studia przed 1 października 2011 roku i nie korzystał z rocznego przedłużenia 

studiów doktoranckich, może w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów przystąpić do obrony rozprawy 

doktorskiej na zasadach obowiązujących uczestników studiów doktoranckich. 

 

 

VII. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW  

 

§28 

 1. Uczestnik studiów, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a w szczególności nie zalicza  

w przewidzianym terminie egzaminów, nie realizuje terminowo Indywidualnego planu pracy 

doktoranta, w rażący sposób zaniedbuje inne obowiązki wynikające z realizacji programu studiów 

doktoranckich może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 2. Doktorant, który nie podjął studiów doktoranckich po okresie trwania urlopu, zostaje skreślony  

z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 3. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich na swój wniosek. 

 4. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. 

 5. O skreśleniu uczestnika z listy Kierownik studiów doktoranckich zawiadamia niezwłocznie 

właściwego Dziekana oraz właściwego Rektora ds. Studiów Doktoranckich. 

 6. Osobie skreślonej z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje prawo odwołania się  

do Rektora w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji. 

 7. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§29 

1. Prawomocne skreślenie z listy uczestników studiów powoduje utratę stypendiów wypłacanych przez 

Uniwersytet. 

2. Wypłatę stypendiów wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego  

po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 

 

 

VIII. WARUNKI PONOWNEGO PRZYJĘCIE NA STUDIA DOKTORANCKIE 

 

§30 

1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów doktoranckich osoby, która została skreślona z listy 

uczestników studiów doktoranckich, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia 

doktoranckie w Uniwersytecie. 

2.  Doktorant, który po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku przerwał studia lub został skreślony  

z listy doktorantów, ma prawo ubiegać się o ich wznowienie nie później niż po upływie 3 lat od 1-go 

dnia semestru w którym nastąpiło skreślenie z listy doktorantów. 

3. Decyzje w sprawie wznowienia podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. 

4. Osobę wznawiającą studia obowiązuje aktualny program studiów. Dla osób wznawiających studia 

Kierownik może wyznaczyć egzaminy lub zaliczenia sprawdzające bądź wynikające z różnic 

programowych, które przeprowadzają nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez Kierownika. 

5. Warunkiem wznowienia studiów jest : 
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a. uzyskanie zgody byłego opiekuna naukowego lub promotora, a w przypadku braku takiej 

możliwości zgody proponowanego opiekuna naukowego lub promotora, 

b. zdanie egzaminu z dziedziny podstawowej związanej z tematyką doktoratu; egzamin 

przeprowadza nauczyciel akademicki wyznaczony przez Kierownika studiów doktoranckich. 

6. Zezwolenie na ponowne przyjęcie na studia doktoranckie udzielane jest tylko raz. 

7. W przypadku gdy wnioskujący został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

zagrożone karą ograniczenia lub pozbawienia wolności bądź wydalony z Uczelni na podstawie 

orzeczenia komisji dyscyplinarnej zezwolenie na ponowne podjęcie studiów doktoranckich nie jest 

udzielane. 

8. Od decyzji Kierownika studiów doktoranckich przysługuje prawo odwołania się do Rektora. 

 

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTA 

 

§31 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta, uczestnik studiów doktoranckich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.  

2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja dyscyplinarna i odwoławcza Komisja dyscyplinarna, 

powołane spośród nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich, na okres kadencji 

władz Uniwersytetu w trybie określonym w Statucie. 

3. Rektor może z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Doktorantów przekazać sprawę do Sądu 

Koleżeńskiego. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim 

uczestników studiów doktoranckich określa Regulamin Samorządu Doktorantów.  

 

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§32 

Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym we wprowadzającej go uchwale Senatu. 

 

XI. Załącznik 

 

1.  Treść ślubowania kandydata na doktoranta: 

 

„Wstępując do społeczności akademickiego studium doktoranckiego ślubuję uroczyście: 

- zdobywać i poszerzać wytrwale wiedzę i umiejętności niezbędne do zdobycia tytułu doktora, 

- dbać o godność doktoranta i nie skalać jej złym i niegodziwym zachowaniem, 

- zachować tajemnicę zawodową, 

- przestrzegać zasad współżycia oraz przepisów obowiązujących w Uczelni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


