Uchwała nr 48 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich

§1
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 i § 10 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
uchwala „Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich

na Wydziale Nauk

Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW”, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Tracą moc „Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW” uchwalone w dniu 23 marca 2013 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2017
roku.
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Załącznik do uchwały nr 48 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW z dnia 29.03.2017 r.

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
§1

1. Zasady odbywania studiów doktoranckich, zwane dalej Zasadami, określają formę
studiów doktoranckich i zasady ich odbywania na Wydziale Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Zasady odbywania studiów doktoranckich są normami szczegółowymi w stosunku do
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim przyjętego
uchwałą nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.).
3. Zasady zostały uchwalone przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych w dniu 29 marca 2017 roku.

§2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1. „wydziale” bez bliższego określenia rozumie się przez to Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
2. „studiach doktoranckich” bez bliższego określenia rozumie się przez to studia III
stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Studiów Doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim.
3. „doktorantach”

rozumie

się

przez

to

uczestników

studiów

doktoranckich

prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego.
4.

„Regulaminie” oznacza to odniesienie do Regulaminu Studiów Doktoranckich
wprowadzonych uchwałą 494 Senatu UW z 18 kwietnia 2012 roku (z późn. zm).
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§3
1. Studia

doktoranckie

są

prowadzone

w

formie

studiów

stacjonarnych

i niestacjonarnych.
2. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne z zastrzeżeniem § 3 Regulaminu.
4. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Zasady opłat określa Rektor na
podstawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych

Uniwersytetu

Warszawskiego

uchwalonego

przez

Radę

WNPiSM.
5. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do
piątku (w szczególnych przypadkach, na wniosek lub za zgodą osoby prowadzącej
zajęcia, mogą być prowadzone w inne dni tygodnia), a na studiach niestacjonarnych w
soboty i niedziele. Praktyki zawodowe doktoranci realizują w terminach wynikających
z harmonogramu zajęć dydaktycznych, w których uczestniczą.

§4
1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest realizacja programu studiów
doktoranckich, zgodnie z programem i harmonogramem tych studiów.
2. Program i harmonogram (plan) studiów doktoranckich dostępne są na stronie
internetowej wydziału. Sylabusy przedmiotów dostępne są w USOS. Za ich
umieszczenie i aktualizację nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru
odpowiadają prowadzący zajęcia.

§5
Doktorant zobowiązany jest do:
1. zaliczenia zajęć przewidzianych planem (harmonogramem) i programem studiów,
2. odbywania praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 i nie większym
niż 90 godz. rocznie w formie prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w prowadzeniu
zajęć (także w formie e-learningu) pod opieką i w obecności opiekuna naukowego
albo promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego,
3. składania nie później niż do 30 września rocznego sprawozdania z indywidualnej
pracy naukowej wykonanej w danym roku studiów, zaakceptowanego przez opiekuna
naukowego lub promotora,
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4. składania nie później niż do 30 września innych, niż sprawozdanie, dokumentów
poświadczających wykonanie innych obowiązków przewidzianych dla zakończonego
etapu studiów,
5. dodatkowo – doktorant odbywający studia płatne – do wnoszenia ustalonych opłat
zgodnie z regulaminem opłat za studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

§6
1. Etapem studiów i okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok
akademicki.
2. Egzaminy w pierwszym terminie odbywają się w podstawowej sesji egzaminacyjnej.
Zaliczenia na ocenę w pierwszym terminie odbywają się nie później niż na ostatnich
zajęciach.
3. Egzaminy i zaliczenia w drugim terminie odbywają się w poprawkowej sesji
egzaminacyjnej.
4. Terminy egzaminów i zaliczeń ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z
doktorantami.

Prowadzący

zajęcia

jest

zobowiązany

do

niezwłocznego

poinformowania o tych terminach sekretariatu studiów doktoranckich.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje utratę jednego terminu
egzaminacyjnego.
6. Jeżeli doktorant nie przystąpił w wyznaczonych terminach do egzaminów i zaliczeń
lub ich nie zaliczył, nie ma możliwości uzyskania dodatkowego terminu bez zgody
kierownika studiów.
7. Terminy i zasady zaliczania zajęć prowadzonych poza wydziałem ustala jednostka
prowadząca te zajęcia, a ich zaliczenie dokumentowane jest w USOS lub w formie
papierowych zaświadczeń.
8. Ostateczne rozliczenie etapu studiów musi nastąpić do dnia 30 września.
9. Warunkiem

zaliczenia etapu

studiów jest spełnienie wszystkich

wymagań

przewidzianych planem (harmonogramem) studiów danego etapu.

§7
1. Rejestracji (wpisania) na kolejny rok studiów dokonuje kierownik studiów doktoranckich
na podstawie:

4

a) zaliczenia zajęć prowadzonych dla doktorantów danego etapu studiów lub
równoważnych realizowanych w ramach wymiany stypendialnej,
b) realizacji szczegółowego planu (harmonogramu) studiów potwierdzonej stosownymi
dokumentami,
c) złożonego przez doktoranta i zaakceptowanego przez opiekuna naukowego lub
promotora sprawozdania z indywidualnej pracy naukowej w danym roku studiów,
d) dodatkowych dokumentów potwierdzających realizację obowiązków przewidzianych
w planie (harmonogramie) studiów dla danego etapu.
2. Dokumenty stanowiące podstawę do rejestracji na kolejny etap studiów muszą być
dostarczone do sekretariatu studiów formie papierowej.

§8
1. Doktorant, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów
danego etapu może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i rejestrację na
kolejny etap studiów, jeżeli złoży odpowiedni pisemny wniosek.
2. Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie i rejestrację na kolejny etap studiów wraz z
uzasadnieniem składa się w ciągu tygodnia od zakończenia poprawkowej sesji
egzaminacyjnej semestru letniego. W przypadku braku wniosku doktorant może
zostać skreślony z listy doktorantów na zasadach § 20 pkt 1) Regulaminu Studiów
Doktoranckich na UW.
3. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu (rejestracji) na kolejny etap
studiów podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
4. Istnieje możliwość warunkowego wpisania na kolejny etap studiów przy maksymalnie
dwóch niezaliczonych przedmiotach.
5. Nie przewiduje się powtarzania pierwszego roku studiów.
6. Warunkowy wpis na kolejny etap studiów wyklucza ubieganie się o stypendium dla
najlepszego doktoranta, inne stypendia naukowe oraz o wyjazdy zagraniczne.

§9
1. Doktorant w czasie trwania studiów doktoranckich jest zobowiązany do otwarcia
przewodu doktorskiego.
2. Kryteria otwarcia przewodu doktorskiego reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i
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warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (z późn. zmianami).
3. Szczegółowe zasady otwarcia przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych określone zostaną zarządzeniem Dziekana
WNPiSM, nie później niż do 30 września 2017 roku.

§ 10
1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres
odbywania studiów doktoranckich w przypadkach uzasadnionych koniecznością
prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, łącznie nie dłużej
niż o dwa lata. Warunkiem ubiegania się o przedłużenie okresu odbywania studiów
jest uzyskanie zaliczenia ostatniego roku.
2. Przypadki, o których mowa w ust. 1 to w szczególności:
a) prowadzenie projektu badawczego lub branie udziału w projekcie badawczym lub
odbywanie stażu naukowego wymagające posiadania statusu doktoranta;
b) badania własne przedłużające się ze względów organizacyjnych albo merytorycznych;
3. Udokumentowany wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać szczegółową
opinię opiekuna naukowego (promotora) ze wskazaniem przewidywanego terminu
zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony. Musi być złożony najpóźniej do 31
lipca w ostatnim roku studiów.

§ 11
1. Kierownik studiów doktoranckich może na wniosek doktoranta przedłużyć okres
odbywania studiów doktoranckich, łącznie nie dłużej niż o jeden rok, w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności:
a. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
b. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
c. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku
życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.
2. Wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 1 musi być udokumentowany i
zaopiniowany przez opiekuna naukowego (promotora). Musi być złożony najpóźniej do
31 lipca w ostatnim roku studiów.

§ 12
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1. Kierownik studiów doktoranckich może także przyznać doktorantowi urlop w trybie
i na warunkach określonych w aktach prawnych wyższego rzędu.
2. Wniosek o urlop musi być udokumentowany i zaopiniowany przez opiekuna
naukowego (promotora).
3. Powrót doktoranta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez
kierownika studiów doktoranckich. Doktorant po skończeniu urlopu jest na tym
samym etapie studiów doktoranckich, na którym znajdował się przed rozpoczęciem
urlopu.

§ 13
1. Doktorantom przysługuje prawo korzystania z oferty stypendialnej.
2. Wyjazd na stypendium naukowe w czasie roku akademickiego wymaga zgody
kierownika studiów po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora.
3. Prawo do korzystania z ofert wyjazdowych nie dotyczy doktorantów I roku.
4. Program studiów realizowanych poza wydziałem i Uniwersytetem Warszawskim,
ustalony przez opiekuna naukowego (promotora) oraz zatwierdzony przez kierownika
studiów doktoranckich – zapewniający realizację etapu studiów przewidzianych w
programie studiów doktoranckich – stanowi podstawę zaliczenia etapu studiów, pod
warunkiem złożenia stosownej dokumentacji.
5. Jeżeli z powodu różnic programowych między planem studiów na wydziale a ofertą
dydaktyczną uczelni, do której został skierowany doktorant, nie został spełniony
warunek ust. 4, kierownik studiów wyznacza przedmioty uzupełniające różnice
programowe i termin ich zaliczenia. Spełnienie tych warunków powoduje zaliczenie
odpowiedniego etapu studiów.
6. Wyjazdy studyjne, stypendia, których Uniwersytet Warszawski lub wydział nie jest
sygnatariuszem oraz staże zagraniczne nie zwalniają z konieczności uzyskania
zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
7. W sytuacjach nieokreślonych regulaminem udokumentowanych wyjazdów o
charakterze naukowym, badawczym, naukowo-badawczym, zawodowym (w związku
ze studiowaną dziedziną) kierownik studiów może udzielić zgody na indywidualny
tryb zaliczeń programu studiów.

§ 14
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Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne następuje tylko w drodze ponownej
rekrutacji.
§ 15
Doktorantom przysługuje prawo do ubiegania się o stypendia o charakterze motywacyjnym,
świadczenia pomocy materialnej z budżetu państwa oraz świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przepisy i zakres pomocy określają odrębne przepisy.

§ 16
1. Skreślenie z listy doktorantów następuje zgodnie z § 20 Regulaminu, a w
szczególności:
a) na wniosek doktoranta,
b) w wypadku niewypełnienia zadań przewidzianych w programie studiów,
c) dodatkowo na studiach niestacjonarnych – niewniesienia w wyznaczonym
regulaminem terminie opłat za studia.
2. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan wydziału po zaopiniowaniu
wniosku przez kierownika studiów doktoranckich. Wznowienie następuje nie
wcześniej niż od następnego roku akademickiego po dacie skreślenia, z zastrzeżeniem
skreślenia z powodu niewniesienia należnych opłat. Dziekan może w szczególnie
uzasadnionych przypadkach ustalić inny termin wznowienia. W przypadku
wystąpienia różnic programowych kierownik studiów określa termin i formę ich
zaliczenia.

§ 17
1. Doktorant, który zrealizował program studiów doktoranckich i ukończył ostatni rok
studiów, nie ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie
przez promotora rozprawy doktorskiej nastąpiło przed upływem dwóch lat od
ukończenia studiów, a przewód został otwarty w czasie trwania studiów.
2. Rada WNPiSM UW może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie
przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu.
Okresu urlopów i przedłużeń studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu.

§ 18
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału.
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§ 19
Wszelkie zmiany w treści niniejszych Zasad muszą być uchwalane na minimum 6 miesięcy
przed rozpoczęciem roku akademickiego będącego początkiem ich obowiązywania.

§ 20
Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wchodzą w życie z dniem ich
uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.
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