REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN
15 grudnia 2015 r.
Tekst jednolity

I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich
§1
Studia Doktoranckie prowadzone są przez Instytut w oparciu o:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Ustawę o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 96 poz. 619
z późn. zm.)
Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164 poz. 1365
z późn. zm.)
Ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 65 poz. 595 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
(Dz. U. 196 poz. 1169)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014
poz.1480)
Zarządzenie nr 3/91 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia
29 października 1991 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich IChO PAN.
§2

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Rekrutację na Studia Doktoranckie prowadzi Komisja ds. Studiów Doktoranckich
i Rekrutacji powołana przez Radę Naukową Instytutu spośród samodzielnych
pracowników naukowych tej placówki.
Decyzję w sprawie przyjęcia na Studia podejmuje Dyrektor Instytutu na wniosek
Kierownika Studiów Doktoranckich na podstawie wyników postępowania
rekrutacyjnego.
Studiami kieruje Kierownik ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji powołany przez
Dyrektora Instytutu.
Studia doktoranckie trwają cztery lata i mają charakter stacjonarny.
Rok akademicki Studiów Doktoranckich rozpoczyna się 1 listopada każdego roku.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Instytutu, Studia można rozpocząć
w innym terminie.
Doktorant może zrezygnować ze Studiów przed upływem pierwszego roku bez żadnych
konsekwencji.
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§3
Osoba przyjęta na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia przed
Radą Naukową Instytutu ślubowania, którego treść określa Uchwała Rady naukowej IChO
PAN z dnia 4 listopada 2011 roku.

§4
Po przyjęciu na Studia, Dyrektor wyznacza opiekunów naukowych (spośród pracowników
naukowych) dla poszczególnych doktorantów, uwzględniając zainteresowania kandydatów.
Doktorant może wystąpić w trakcie pierwszego roku studiów z wnioskiem o zmianę opiekuna
naukowego.
§5
1.

2.

3.

4.

W czasie II roku Studiów, po pozytywnym zaopiniowaniu dotychczasowej pracy przez
opiekuna naukowego i zdaniu egzaminów obowiązujących na I roku Studiów, doktorant
składa do Rady Naukowej wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie
promotora. Promotor, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Naukową, może
wystąpić z wnioskiem o powołanie promotora pomocniczego.
Promotor może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż dziesięcioma
doktorantami równocześnie. Promotor pomocniczy może sprawować opiekę naukową
nad dwoma doktorantami równocześnie.
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do
druku publikacji naukowej w formie książki, lub co najmniej publikacji naukowej w
recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, albo w
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
Podczas posiedzenia Rady Naukowej, na którym jest rozpatrywany wniosek o otwarcie
przewodu doktorskiego, doktorant prezentuje zwięźle podstawowe założenia swojej
pracy doktorskiej oraz uzyskane do tej pory wyniki.

§6
Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu Studiów Doktoranckich, uchwalonego
przez Rade Naukową i zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN.
§7
Nie wywiązywanie się z obowiązków określonych programem Studiów Doktoranckich lub
brak dostatecznych postępów w pracy badawczej może spowodować skreślenie ze Studium,
oraz konsekwencje, o których mowa w § 16.
§8
Doktoranci są zobowiązani w terminach do 30 kwietnia i 31 października każdego roku
przedłożyć promotorowi (opiekunowi naukowemu) półroczne sprawozdania z przebiegu
pracy doktorskiej. Sprawozdania powyższe muszą być zaopiniowane przez promotora
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(opiekuna naukowego) i złożone Kierownikowi Studiów, który przedkłada je Komisji ds.
Studiów Doktoranckich i Rekrutacji.
Wszystkie wyniki uzyskane przez doktoranta w ramach wykonywania pracy doktorskiej
muszą być udostępnione promotorowi (opiekunowi naukowemu).
Doktorant ma prawo wglądu w wyniki i opinie uzyskane w trakcie udziału w studium
doktoranckim u Kierownika Studiów.
§9
Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu, w tym
w seminariach instytutowych i zespołowych.
§ 10
Przed upływem czterech lat doktorant jest zobowiązany:
1.
Przedstawić rozprawę doktorską w jednej z form określonych ustawą o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz z opinią
promotora,
2.
Zdać egzaminy z: chemii organicznej jako dyscypliny podstawowej, języka
angielskiego (lub innego obcego w przypadku doktorantów anglojęzycznych) oraz
filozofii. W podaniu o otwarcie przewodu doktorskiego doktorant może wnioskować o
zamianę egzaminu z filozofii na inną dyscyplinę dodatkową nie związaną z chemią,
3.
Przystąpić do publicznej obrony.
§ 11
1.
2.

Wręczenie dyplomu doktorskiego następuje po nadaniu stopnia doktora nauk
chemicznych przez Radę Naukową Instytutu i złożeniu przed nią ślubowania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę osoby zainteresowanej,
ślubowanie może być złożone przed prezydium Rady Naukowej lub pisemnie.

II. Stypendia, sprawy socjalne
§ 12
1.
2.

Po przyjęciu na Studia doktorant otrzymuje legitymację doktoranta.
Doktoranci zamiejscowi mogą ubiegać się o odpłatne zakwaterowanie w Domu
Doktoranta IChO PAN.
§ 13

Doktoranci otrzymują stypendium w wysokości minimum 60% najniższej stawki
wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku asystenta, przewidzianej w przepisach o
wynagradzaniu obowiązujących w Instytucie.
1.
Stypendia przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Komisji Doktorskiej na okres są
przyznawane na rok akademicki 12 miesięcy.
2.
Doktorant składa do Kierownika Studiów podanie o przyznanie stypendium według
wzoru określonego w odpowiednim załączniku, wprowadzonym zarządzeniem
Dyrektora.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

Stypendium na pierwszym roku Studiów Doktoranckich przyznaje się osobie, która
została przyjęta w wyniku postępowania rekrutacyjnego i złożyła podanie o przyznanie
stypendium doktoranckiego.
Stypendium na drugim i kolejnych latach Studiów przyznaje się osobie, która w roku
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełniła łącznie następujące
warunki:
- uzyskała pozytywne wyniki co najmniej z połowy egzaminów objętych programem
Studiów,
- wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
oraz spełniła obowiązki zapisane w niniejszym regulaminie.
Doktorant, który nie otrzymał stypendium, może ubiegać się o przyznanie stypendium
od następnego semestru.
Doktorant, w którego wniosku znalazły się błędy formalne jest wzywany przez Komisję
do uzupełnienia braków w przeciągu dwóch tygodni od powiadomienia.
Doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji do Dyrektora
Instytutu w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia decyzji Komisji.
W przypadku wyjazdu doktorantów na staż naukowy za granicę wstrzymuje się wypłatę
stypendium.
§ 14

1.
2.
3.

Okres odbywania Studiów przedłuża się dodatkowo o okres, jaki przysługiwałby
z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego przez pracodawcę.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik Studiów może uzyskać zgodę Dyrektora
Instytutu na przedłużenie Studiów, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
W przypadku przedłużenia okresu odbywania Studiów, o których mowa w p. 1 i 2
doktoranci zachowują prawo do pobierania przyznanego im stypendium.
§ 15

Doktoranci są zobowiązani przestrzegać:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

przepisów i zasad bhp i p.poż.,
ochrony informacji niejawnych,
zasad dbałości o dobro Instytutu oraz o używany sprzęt i urządzenia,
zakazu palenia tytoniu w miejscach nie wyznaczonych,
zakazu przystępowania do zajęć lub pracy będąc pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających oraz zakazu spożywania alkoholu lub używania środków odurzających na
terenie Instytutu,
porządku i zasad organizacji zajęć,
obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
zasady wykonywania doświadczeń i prac w laboratorium wyłącznie w zespole co
najmniej dwuosobowym oraz zabezpieczenia stanowiska pracy po jej zakończeniu przez
wyłączenie z sieci urządzeń, których technologia nie przewiduje pracy ciągłej.
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§ 16
1.

2.
3.

4.

Skreślenie z listy uczestników Studiów na podstawie przepisów o których mowa w § 1,
powoduje utratę świadczeń przez doktoranta, który może także zostać zobowiązany
przez Dyrektora Instytutu do zwrotu pobranego stypendium.
Skreślenie z listy uczestników Studiów może nastąpić także w przypadku rażącego
naruszania obowiązków określonych w Regulaminie.
W razie długotrwałej choroby, inwalidztwa, lub stwierdzenia przez lekarza medycyny
pracy przeciwwskazań do kontynuowania Studiów Doktoranckich, następuje skreślenie
uczestnika z listy doktorantów bez obowiązku zwrotu pobranego stypendium.
W przypadku skreślenia z listy uczestników Studiów Doktoranckich wypłatę
stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§ 17

1.
2.

3.

Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Studiów podejmuje Kierownik Studiów
Doktoranckich.
Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Studiów Doktoranckich służy odwołanie,
w terminie 14 dni od jej otrzymania, do Dyrektora Instytutu, którego decyzja jest
ostateczna.
Doktorant skreślony z listy uczestników Studiów Doktoranckich ma obowiązek
niezwłocznego zwrotu legitymacji doktoranckiej oraz identyfikatora, a jeśli korzysta
z zakwaterowania w Domu Doktoranta do niezwłocznego opuszczenia zajmowanego
lokalu i uregulowania należności z tego tytułu.
§ 18

Program Studiów umożliwia doktorantom coroczną przerwę w zajęciach w okresie wakacji
w wymiarze 8 tygodni.
§ 19
W szczególnych przypadkach losowych, a także z powodu krótkotrwałej choroby, Kierownik
Studiów może czasowo zwolnić doktoranta z zajęć. W takim przypadku doktorant zachowuje
prawo do pobierania stypendium.
§ 20
1.

2.

Uczestnikom Studiów Doktoranckich przysługuje opieka lekarska i świadczenia
zdrowotne określone w przepisach Ustawy z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 z późniejszymi zmianami).
Doktorantowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zajęć (na terenie
Instytutu) przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego w PZU.
§ 21

Uczestnik Studiów Doktoranckich, który spełnia łącznie trzy poniższe kryteria:
a) przedstawił rozprawę doktorską do recenzji w okresie krótszym niż 4 lata,
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b) uzyskał co najmniej dobre wyniki (średnia ocen >80%) z przewidzianych programem
Studiów wykładów i zajęć, a także egzaminu z dyscypliny,
c) recenzenci w recenzjach pracy doktorskiej wnioskują na piśmie o jej wyróżnienie,
decyzją Rady Naukowej może uzyskać wyróżnienie.
§ 22
1.

2.

Uczestnikowi Studiów Doktoranckich pobierającemu stypendium, o którym mowa
w § 13 niniejszego Regulaminu, który obronił pracę doktorską w terminie krótszym niż
cztery lata, oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może zostać wypłacone
stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia Studiów, w wysokości iloczynu
kwoty pobieranego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został
skrócony okres Studiów Doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
Decyzję w sprawie wypłaty stypendium, o którym mowa w p.1, podejmuje Dyrektor
Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich, biorąc pod uwagę wszystkie
elementy przewodu doktorskiego.
§ 23

Uczestnicy Studiów Doktoranckich są zobowiązani do uczestnictwa w pracach formacji
Obrony Cywilnej Instytutu.
§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu.
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