Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 13/2010

REGULAMIN
Środowiskowych Studiów Doktoranckich
Stacjonarnych i Niestacjonarnych
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
I. Podstawa prawna:
1.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym,
Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

2.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. z 2003 roku, nr
65, poz. 595 ze zmianami.

3.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia
19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez
jednostki organizacyjne uczelni, Dz. U. z 2007 r., nr 1, poz. 3 ze zmianami

4.

Umowa zawarta dnia 15.02.2002 r. między Wydziałami Akademii
Wychowania Fizycznego: Wydziałem Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego
sprawie prowadzenia środowiskowych studiów doktoranckich.

5.

Uchwała Senatu nr 16/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania
doktoranckich studiów eksternistycznych Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
II. Postanowienia ogólne
§1

Środowiskowe studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu realizowane
są na Wydziale Wychowania
Fizycznego
przy udziale Wydziału Fizjoterapii.
§2
Studia doktoranckie prowadzone są w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.
§3
1.

Rektor powołuje Kierownika Studiów Doktoranckich spośród osób
posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnionych
w
jednostce
organizacyjnej
w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.

Do obowiązków Kierownika Studiów Doktoranckich naleŜy:
a) organizowanie rekrutacji na studia doktoranckie,
b) przedstawienie
Rektorowi
na studia doktoranckie,

wniosków

w

sprawach

przyjęcia
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c) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich,
d) ocena realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów,
e) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów
doktoranckich,
f) wyraŜanie zgody
doktoranckich

na

przedłuŜenie

okresu

odbywania

studiów

g) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów
doktoranckich,
§4
1.

Nadzór
merytoryczny
nad
działalnością
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego.

2.

Do zadań Rady Wydziału naleŜy :

studiów

sprawuje

a) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów
doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
b) określenie sposobu
doktoranckich,

organizacji

zajęć

prowadzonych

na

studiach

c) rozpatrywanie zastrzeŜenia doktorantów do ocen, o których mowa
w pkt. 3 d),
d) rozpatrywanie
w pkt. 3 e)

odwołań

doktorantów

od

decyzji,

o

których

mowa

§5
Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
§6
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
§7
Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne, wysokość opłat po uprzednim
zaakceptowaniu przez Senat, ogłaszana jest w Zarządzeniu Rektora.
III. Organizacja doktoranckich studiów stacjonarnych
§8
Stacjonarne studia doktoranckie trwają nie dłuŜej niŜ 4 lata (8 semestrów).

§9
1.

Kierownik studiów doktoranckich przedłuŜa okres odbywania studiów
doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego
określonego w odrębnych przepisach.

2.

W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć
okres
odbywania
studiów
doktoranckich,
w
szczególności
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w przypadku:
a)

czasowej niezdolności odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

b)

sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

c)

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku Ŝycia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności,
− łącznie nie więcej niŜ o 1 rok.

3.

Kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres odbywania studiów
doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach,
w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych, na czas ich trwania, nie dłuŜej jednak niŜ o rok.
§ 10

Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września. Okresem zaliczeniowym
jest semestr.
§ 11
Nauczanie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji.
Zasady zaliczenia przedmiotu w danym semestrze oraz terminy kolokwiów
i egzaminów podaje studentom do wiadomości nauczyciel akademicki prowadzący
przedmiot.
§ 12
Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów
przewidzianych w planie studiów.
§ 13
Zaliczenie przedmiotu wpisane zostaje przez nauczyciela do indeksu i protokołu
w postaci adnotacji „zaliczone” lub oceny w skali: 2 (niedostateczna); 3 (dostateczna);
3.5 (dostateczna plus); 4 (dobra); 4.5 (dobra plus); 5 (bardzo dobra).
§ 14
W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi
przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego.
§ 15
W przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu moŜna uzyskać warunkowy wpis
na semestr następny pod rygorem uzupełnienia braku w następnym roku akademickim.
§ 16
Zmiana opiekuna naukowego moŜe mieć miejsce jedynie w ciągu pierwszego roku
studiów.
§ 17
Otwarcie przewodu doktorskiego powinno odbyć się nie później niŜ w piątym
semestrze studiów. Jest to warunek zaliczenia 5. semestru.
§ 18
Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nie
przekraczającym 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie
wolnym od zajęć dydaktycznych.
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IV. Organizacja doktoranckich studiów niestacjonarnych
§ 19
Niestacjonarne studia doktoranckie wiąŜą się z indywidualną realizacją
programu, bez określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów.
Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 20
Nauczanie odbywa się w formie seminariów i konsultacji.
V. Podstawowe obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
§ 21
Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania
i
regulaminem studiów doktoranckich oraz przestrzegać przepisów obowiązujących w
Akademii.
§ 22
Do podstawowych obowiązków doktoranta naleŜy realizowanie programu
studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych. Student w podanych
terminach winien składać egzaminy i zaliczenia oraz zaopiniowane przez opiekuna
naukowego, semestralne sprawozdania z przebiegu studiów i pracy naukowej z
zakresu tematyki rozprawy doktorskiej.
§ 23
Doktoranci studiów stacjonarnych mają takŜe obowiązek odbywania praktyk
zawodowych w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (I rok) oraz
ich prowadzenia (II-IV rok). Wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynosi dla
wszystkich lat studiów 60 godzin rocznie (aktualny program studiów doktoranckich,
zatwierdzony przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego, stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu).
§ 24
Po zakończeniu semestru uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich
zobowiązany jest do złoŜenia indeksu w Dziekanacie studiów. Kierownik studiów, po
skontrolowaniu prawidłowości przebiegu studiów w semestrze poprzednim, dokonuje
wpisu studenta na kolejny semestr.
§ 25
Wybór opiekuna naukowego następuje przed rozpoczęciem studiów. Uczestnik
studiów doktoranckich uzgadnia z wybranym przez siebie opiekunem naukowym temat
i plan realizacji badań. Uzgodnienia te winny być dokonane przez studenta studiów
stacjonarnych do końca 2. semestru I roku studiów. Otwarcie przewodu doktorskiego
musi nastąpić nie później niŜ do końca 5.semestru.
§ 26
Opiekun naukowy przedstawia Kierownikowi Studiów Doktoranckich pisemne
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zobowiązanie prowadzenia nadzoru nad realizacją badań. Zmiana opiekuna moŜe mieć
miejsce jedynie w ciągu I roku studiów.
§ 27
Doktorant współpracuje z Katedrą swojego opiekuna naukowego. Doktoranci w
Katedrach są pod nadzorem organizacyjnym kierowników Katedr oraz merytorycznym
opiekunów naukowych. Opiekun naukowy doktoranta stwarza warunki realizacji
programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych.
§ 28.
Otwarcie przewodu doktorskiego dokonywane jest na wniosek doktoranta,
poparty przez opiekuna naukowego, który przedstawia opinię uzasadniającą
merytoryczną wartość realizowanych badań i moŜliwości ukończenia pracy w terminie
przewidzianym programem studiów.
VI. Skreślenie z listy
§ 29
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich moŜe zostać skreślony z listy
w § 21studentów, jeŜeli zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa
§ 23, a w szczególności, gdy :
a) nie zdał egzaminu lub nie uzyskał zaliczeń w terminach przewidzianych w planie
studiów,
b) nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej (opinia promotora),
c) nie otworzy w regulaminowym terminie przewodu doktorskiego,
d) naruszy zasady etyki, a w szczególności zasady dobrych obyczajów w nauce.
§ 30
Decyzję o skreśleniu uczestnika studiów doktoranckich podejmuje kierownik
Studiów Doktoranckich w uzgodnieniu z opiekunem naukowym doktoranta. Od decyzji
tej słuŜy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
VII. Pomoc materialna
§ 31
Doktorant studiów stacjonarnych moŜe otrzymać pomoc materialną w formie:
stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium za wyniki w nauce, stypendium na
wyŜywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin
pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
§ 32
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich moŜe otrzymywać stypendium
doktoranckie przyznawane przesz Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu, określonych odrębnym
regulaminem
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§ 33
Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz
jego wysokości podejmuje Rektor.
§ 34.
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich pobierający
doktoranckie moŜe być zatrudniony tylko w niepełnym wymiarze godzin

stypendium

VIII. Inne postanowienia
§ 35
Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 36
Uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd
doktorantów.
§ 37
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
aktów prawnych wymienionych w punkcie I.
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