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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe
Na podstawie art. 41 ustawy 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 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich przez placówki naukowe — instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz
instytuty naukowo-badawcze dzia∏ajàce na podstawie
przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, ich
prowadzenia i odbywania oraz przyznawania stypendiów doktoranckich osobom je odbywajàcym.
§ 2. 1. Studia doktoranckie trwajà nie d∏u˝ej ni˝
4 lata. Czas trwania tych studiów okreÊla akt o ich
utworzeniu.
2. W akcie o utworzeniu studiów doktoranckich
okreÊla si´ w szczególnoÊci: dziedzin´ nauki i dyscyplin´ naukowà, a w przypadku nauk medycznych tak˝e
specjalnoÊç, lub dziedzin´ sztuki i dyscyplin´ artystycznà, w których zakresie studia doktoranckie sà
prowadzone, form´, w jakiej sà one prowadzone (stacjonarnà lub niestacjonarnà), maksymalnà liczb´
uczestników studiów doktoranckich oraz sposób ustalania wysokoÊci stypendiów doktoranckich dla uczestników tych studiów.

zawodowy magistra, magistra in˝yniera, lekarza
lub inny równorz´dny;
2) zasady powo∏ywania komisji rekrutacyjnej;
3) program i regulamin studiów doktoranckich, okreÊlajàc w szczególnoÊci:
a) liczb´ godzin zaj´ç obowiàzkowych,
b) liczb´ obowiàzkowych egzaminów i zaliczeƒ,
c) szczegó∏owe zasady zaliczania poszczególnych
lat studiów,
d) warunki powo∏ywania opiekuna naukowego
uczestnika studiów doktoranckich.
2. Program i regulamin studiów doktoranckich zatwierdza dyrektor placówki naukowej.
3. Rada naukowa placówki naukowej powo∏uje komisj´ rekrutacyjnà.
§ 4. Dyrektor placówki naukowej, na wniosek rady
naukowej placówki, powo∏uje kierownika studiów
doktoranckich spoÊród osób posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub tytu∏ profesora sztuki albo stopieƒ naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w placówce naukowej w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

§ 3. 1. Rada naukowa placówki naukowej uchwala:
1) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,
z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e na studia doktoranckie mo˝e byç przyj´ta osoba, która posiada tytu∏
———————
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em
administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 131, poz. 912).

§ 5. 1. Warunki rekrutacji, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, dyrektor placówki naukowej podaje do
wiadomoÊci publicznej za poÊrednictwem Internetu
lub innych Êrodków masowego przekazu oraz udost´pnia w formie og∏oszeƒ wywieszanych w siedzibie
placówki naukowej, na co najmniej 3 miesiàce przed
terminem rozpocz´cia zaj´ç.
2. Post´powanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
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3. Dyrektor placówki naukowej podejmuje decyzje
w sprawach przyj´cia na studia doktoranckie, na
wniosek kierownika studiów doktoranckich, na podstawie wyników post´powania rekrutacyjnego.
§ 6. Opiekun naukowy lub promotor dokonuje,
w ka˝dym semestrze, oceny post´pów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich, a po zakoƒczeniu ka˝dego roku tych studiów przedstawia jà radzie
naukowej placówki naukowej.
§ 7. 1. Dyrektor placówki naukowej przed∏u˝a
okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadajàcy czasowi trwania urlopu macierzyƒskiego
okreÊlonego w odr´bnych przepisach.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki naukowej mo˝e przed∏u˝yç okres odbywania studiów doktoranckich, w szczególnoÊci w przypadku:
1) czasowej niezdolnoÊci do odbywania tych studiów
spowodowanej chorobà, je˝eli okres tej niezdolnoÊci przekracza okres zasi∏kowy,

Poz. 2

o utworzeniu tych studiów oraz uzyska∏ wyró˝niajàcà
ocen´ rozprawy doktorskiej, stypendium za okres pozosta∏y do terminu ukoƒczenia studiów, okreÊlonego
w akcie o ich utworzeniu, mo˝e zostaç wyp∏acone
w wysokoÊci wynikajàcej z iloczynu kwoty otrzymywanego miesi´cznego stypendium oraz liczby miesi´cy,
o które zosta∏ skrócony okres studiów doktoranckich,
nie wi´kszej jednak ni˝ 6 miesi´cy.
2. Decyzj´ w sprawie wyp∏aty stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dyrektor placówki naukowej na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
§ 11. 1. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymacj´, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Placówka naukowa mo˝e wydaç uczestnikowi
studiów doktoranckich indeks, wed∏ug wzoru ustalonego przez dyrektora tej placówki, je˝eli wynika to
z regulaminu studiów doktoranckich.

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym cz∏onkiem rodziny,

§ 12. Ukoƒczenie studiów doktoranckich potwierdza Êwiadectwo, wydane wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do
4. roku ˝ycia lub dzieckiem o orzeczonej niepe∏nosprawnoÊci,

§ 13. Placówka naukowa pobiera op∏aty za wydanie:

4) prowadzenia d∏ugotrwa∏ych badaƒ naukowych
— ∏àcznie nie wi´cej ni˝ o rok.
§ 8. 1. Stypendium doktoranckie przyznaje dyrektor placówki naukowej, na wniosek kierownika studiów doktoranckich, na okres 12 miesi´cy.
2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku
studiów doktoranckich mo˝e byç przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który osiàgnà∏ bardzo dobre lub dobre wyniki w post´powaniu rekrutacyjnym.
3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych
latach studiów doktoranckich mo˝e byç przyznane
uczestnikowi studiów doktoranckich, który w roku poprzedzajàcym przyznanie stypendium doktoranckiego
wykaza∏ si´ post´pami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
4. W przypadku przed∏u˝enia okresu odbywania
studiów doktoranckich dyrektor placówki naukowej
mo˝e przyznaç stypendium doktoranckie na ten okres.
§ 9. W przypadku skreÊlenia uczestnika studiów
doktoranckich z listy uczestników tych studiów zaprzestaje si´ wyp∏aty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym decyzja o skreÊleniu sta∏a si´ ostateczna.
§ 10. 1. Uczestnikowi studiów doktoranckich otrzymujàcemu stypendium doktoranckie, który ukoƒczy∏
studia w terminie krótszym ni˝ okreÊlony w akcie

1) legitymacji uczestnika studiów doktoranckich —
w wysokoÊci 10 z∏;
2) Êwiadectwa ukoƒczenia studiów doktoranckich —
w wysokoÊci 30 z∏.
§ 14. 1. Do uczestników odbywajàcych studia doktoranckie w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium doktoranckie na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowujà prawo do tego stypendium do koƒca okresu, na jaki zosta∏o ono przyznane.
§ 15. Legitymacje uczestników studiów doktoranckich, wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zachowujà wa˝noÊç do wyczerpania mo˝liwoÊci przed∏u˝ania ich wa˝noÊci.
§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania
i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115,
poz. 964).
§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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Poz. 2
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 19 grudnia
2006 r. (poz. 2)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Opis:
1) format legitymacji po roz∏o˝eniu A-6 (105 × 148 mm);
2) ok∏adka: introkal czarny;
3) strony wewn´trzne wykonane na bia∏ym papierze pokrytym siatkà ozdobnà — giloszem w kolorze jasnoró˝owym (pantone nr 1375 U).
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Poz. 2
Za∏àcznik nr 2

WZÓR ÂWIADECTWA UKO¡CZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Opis:
1) format Êwiadectwa B-5 (250 × 176 mm);
2) Êwiadectwo drukuje si´ na bia∏ym papierze pokrytym siatkà ozdobnà — giloszem w kolorze jasnoró˝owym
(pantone nr 1375 U);
3) god∏o paƒstwowe — wysokoÊç 20 mm.

