REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN
9 grudnia 2016 r.

Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej PAN uchwala następujący Regulamin Studiów
Doktoranckich w oparciu o:
1. Ustawę o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 96 poz. 619 z późn. zm.)
2. Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn.
zm.).
3. 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.)
4. 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 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie
Ministra
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
z
dnia
13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U.
2016 poz. 558)
6. Rozporządzenie
Ministra
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
z
dnia
26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586)
7. Zarządzenie nr 3/91 Dyrektora
29 października 1991 r. w
IChO PAN.

Instytutu
sprawie

Chemii Organicznej PAN z dnia
utworzenia studiów doktoranckich

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa organizację studiów doktoranckich, tryb postępowania rekrutacyjnego oraz
prawa i obowiązki Doktorantów.
§2
W Regulaminie:
a) Doktorant – oznacza uczestnika studiów doktoranckich;
b) Studia Doktoranckie – oznaczają studia trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.).
§3
Studia Doktoranckie trwają 8 semestrów i mają charakter stacjonarny.
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§4
Studia Doktoranckie w ICHO PAN są bezpłatne.
§5
Doktoranckimi

Nadzór
merytoryczny
nad
Studiami
sprawuje
Rada
Naukowa
ICHO PAN, do której należy w szczególności:
a) uchwalanie Regulaminu Studiów Doktoranckich;
b) uchwalenie programu Studiów Doktoranckich;
c) opiniowanie kandydata na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich;
d) przeprowadzanie czynności związanych z przewodem doktorskim, wynikające
z
Rozporządzenie
Ministra
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
z
dnia
26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1586).
§6
Studiami kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich powołany przez Dyrektora Instytutu, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej i Samorządu Doktorantów (Dz. U. 2016 poz. 558).
Kierownikiem Studiów Doktoranckich może zostać osoba posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego.
§7
Program Studiów Doktoranckich uchwalany jest przez Radę Naukową Instytutu po zasięgnięciu
opinii Samorządu Doktorantów minimum pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w
którym Program ten ma obowiązywać.
§8
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia przez Doktorantów badań naukowych w Instytucie, w
czasie trwania ich Studiów Doktoranckich powstały wynalazki autorskie prawa majątkowe do nich
przysługiwać będą Instytutowi, chyba że odrębna umowa pomiędzy Instytutem a Doktorantem
stanowi inaczej.
II. Postępowanie rekrutacyjne
§9
Uczestnikiem Studiów Doktoranckich może zostać osoba, która posiada kwalifikacje drugiego
stopnia lub jest beneficjentem programu ‘Diamentowy Grant’, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
§ 10
Rekrutację na Studia Doktoranckie prowadzi Komisja ds. Studiów Doktoranckich
i Rekrutacji powołana przez Dyrektora Instytutu spośród samodzielnych pracowników naukowych
placówki.
§ 11
Informacja o rekrutacji jest dostępna na stronie internetowej Instytutu.
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§ 12
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać
niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 13
Decyzję w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie podejmuje Komisja ds. Studiów Doktoranckich
i Rekrutacji, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego (Art. 169, poz. 10).
§ 14
Od decyzji Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Rekrutacji przysługuje odwołanie do Dyrektora
Instytutu, którego decyzja
jest
wiążąca.
Odwołanie składa
się
w terminie
14 dni od daty ogłoszenia decyzji przez Komisję.
III. Zasady odbywania studiów
§ 15
Rok akademicki Studiów Doktoranckich rozpoczyna się 1 listopada i 1 marca każdego roku i trwa,
odpowiednio, do 31 października i 28 lutego następnego roku kalendarzowego. Na wniosek
Kandydata, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rozpoczęcie
Studiów w innym terminie.
§ 16
1. 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.
2. Po przyjęciu na Studia, Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do
korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów
lub skreśleniu z listy Doktorantów.
§ 17
1. Po przyjęciu na Studia, Dyrektor wyznacza spośród pracowników naukowych Instytutu opiekunów
naukowych dla poszczególnych Doktorantów, uwzględniając ich zainteresowania.
2. Doktorant może wystąpić w trakcie pierwszego roku studiów z wnioskiem o zmianę opiekuna
naukowego. Decyzję w sprawie zmiany opiekuna naukowego podejmuje Kierownik Studiów
Doktoranckich.
§ 18
Doktoranci zobowiązani są do realizacji programu Studiów Doktoranckich, uchwalonego przez Radę
Naukową Instytutu.
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§ 19
1. Program Studiów Doktoranckich obejmuje:
a) pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora, której
celem jest zebranie materiału umożliwiającego napisanie rozprawy doktorskiej;
b) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową;
c) przygotowanie i zaprezentowanie wniosku o przyznanie finansowania projektu badawczego;
d) praktyki dydaktyczne.
2. Program Studiów Doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań.
§ 20
1. Przedmioty objęte Programem Studiów Doktoranckich kończą się egzaminem lub zaliczeniem na
ocenę,chyba że Program Studiów przewiduje inaczej.
2. Oceny z egzaminów i zaliczeń punktowane są w skali od 1 do 100 punktów. Uzyskanie co najmniej
60 punktów jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu.
§ 21
Otwarcie
przewodu
doktorskiego,
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1586):
1. Otwarcie przewodu doktorskiego następuje po pozytywnym zaopiniowaniu dotychczasowych
wyników pracy przez opiekuna naukowego. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest
posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, albo w materiałach z międzynarodowej konferencji
naukowej.
2. Doktorant składa do Rady Naukowej Instytutu wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego i
wyznaczenie promotora. Wniosek zawiera informację o wyborze dyscypliny dodatkowej i języka
nowożytnego.
3. Promotor, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Naukową, Instytutu może wystąpić z
wnioskiem o powołanie promotora pomocniczego.
4. 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 badań.
§ 22
Niewywiązywanie się z obowiązków określonych programem Studiów Doktoranckich lub brak
dostatecznych postępów w pracy badawczej, udokumentowany negatywną opinią opiekuna
naukowego lub promotora, może spowodować skreślenie Doktoranta ze Studium.
a) Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Studiów podejmuje Kierownik Studiów
Doktoranckich.
b) 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.
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c) 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.
d) Wznowienie Studiów Doktoranckich po skreśleniu z listy jest niedopuszczalne. Osoba taka
może ponownie ubiegać się o przyjęcie na Studia Doktoranckie w normalnym trybie
rekrutacyjnym.
§ 23
1. Okres odbywania Studiów, na wniosek Doktoranta, przedłuża się dodatkowo o okres, jaki
przysługiwałby z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego przez
pracodawcę.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Doktoranta i po zaopiniowaniu przez opiekuna
naukowego lub promotora, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres odbywania
Studiów, łącznie nie dłużej niż o dwa lata, w szczególnych przypadkach nie dłużej niż 3 lata.
3. Doktorant korzystający z przedłużenia Studiów Doktoranckich zachowuje status Doktoranta wraz
z prawem do uzyskania stypendium doktoranckiego i korzystania z innych świadczeń.
§ 24
1. Warunkiem ukończenia Studiów Doktoranckich jest zrealizowanie Programu Studiów
Doktoranckich.
2. Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia tj. uzyskaniem w drodze
przewodu doktorskiego przeprowadzonego zgodnie z Art. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach
i tytule naukowym, stopnia doktora nauk chemicznych.
§ 25
1. Przed końcem Studiów Doktoranckich Doktorant powinien 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. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy Doktorant jest zobowiązany zdać egzaminy z chemii
organicznej jako dyscypliny podstawowej, obcego języka nowożytnego oraz z wybranej dyscypliny
naukowej lub artystycznej.
3. Po zdaniu wymaganych egzaminów Doktorant jest zobowiązany przystąpić do publicznej obrony
rozprawy doktorskiej.
4. Harmonogram czynności wymienionych w p. 2 i 3 ustala Komisja Doktorska w porozumieniu z
Doktorantem i jego promotorem.
§ 26
Oceny z egzaminów doktorskich wystawia się w następującej skali:
Bardzo dobry – 5
Dobry – 4
Dostateczny – 3
Niedostateczny – 2
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§ 27
Uczestnik Studiów Doktoranckich, który spełnia łącznie trzy poniższe kryteria:
a) przedstawił rozprawę doktorską do recenzji w okresie krótszym niż 4 lata
z uwzględnieniem okresu przedłużenia Studiów z powodów wymienionych
w § 23 p. 1,
b) uzyskał co najmniej dobre wyniki (średnia ocen > 80%) z przewidzianych programem Studiów
wykładów i zajęć, a także egzaminu z dyscypliny,
c) co najmniej jeden recenzent w recenzji pracy doktorskiej wnioskuje na piśmie
o jej wyróżnienie,
decyzją Rady Naukowej Instytutu może uzyskać wyróżnienie.
§ 28
1. Wręczenie dyplomu doktorskiego następuje po nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych przez
Radę Naukową Instytutu i złożeniu przed nią ślubowania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę osoby zainteresowanej,
ślubowanie może być złożone przed prezydium Rady Naukowej Instytutu lub pisemnie.
IV Prawa i obowiązki doktoranta
§ 29
Prawa Doktoranta:
a) Doktorant ma prawo do opieki naukowej.
b) Doktorant ma prawo do ubiegania się o stypendium doktoranckie, dofinansowanie nauki
języka obcego oraz inne świadczenia z dotacji na prowadzenie działalności naukowej oraz
pomoc materialną dla doktorantów.
c) Doktorant ma prawo wglądu w wyniki i opinie uzyskane w trakcie udziału w Studiach
Doktoranckich u Kierownika Studiów.
d) Doktorant ma prawo do egzaminów poprawkowych.
e) Program Studiów umożliwia Doktorantom przerwy wypoczynkowe, po uzgodnieniu z
opiekunem naukowym i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w wymiarze 8 tygodni
w ciągu roku, zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku.
f) Doktorantom 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).
§ 30
Obowiązki doktoranta:
a) Do podstawowych obowiązków Doktoranta należy realizacja programu Studiów
Doktoranckich.
b) Doktoranci są zobowiązani do postępowania w pracy naukowej zgodnie ze ślubowaniem i
niniejszym
Regulaminem,
a
także
regulaminami
wewnętrznymi
i zarządzeniami Dyrektora obowiązującymi w ICHO PAN.
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c) Doktoranci są zobowiązani w terminach do 30 kwietnia i 31 października każdego roku złożyć
Kierownikowi Studiów półroczne sprawozdania z przebiegu pracy doktorskiej zaopiniowane
przez promotora (opiekuna naukowego).
d) Doktoranci zobowiązani są dbać o dobro Instytutu, o używany sprzęt
i urządzenia.
e) Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu,
w tym w seminariach instytutowych i zespołowych.
f) Wszystkie wyniki uzyskane przez Doktoranta w ramach wykonywania pracy doktorskiej
muszą być udostępnione promotorowi (opiekunowi naukowemu).
g) Doktoranci zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych przez
lekarza medycyny pracy.
h) Doktoranci są zobowiązani do uczestnictwa w pracach formacji Obrony Cywilnej Instytutu.
i) Doktoranci są zobowiązani przestrzegać:
 przepisów i zasad bhp i p.poż.,
 ochrony informacji niejawnych,
 porządku i zasad organizacji zajęć.
V. Stypendia, sprawy socjalne
§ 31
1. Stypendia przyznaje Doktorantom Dyrektor Instytutu na wniosek Doktoranckiej Komisji
Stypendialnej na rok akademicki (12 miesięcy).
2. W skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej powoływanej przez Dyrektora Instytutu wchodzi
Kierownik Studiów, trzech pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego oraz
przedstawiciel Doktorantów.
3. Doktorant składa do Kierownika Studiów podanie o przyznanie stypendium doktoranckie według
wzoru wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Instytutu.
a) Stypendium doktoranckie na pierwszym roku Studiów Doktoranckich przyznaje się osobie,
która
uzyskała
bardzo
dobre
wyniki
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
i
złożyła
podanie
o
przyznanie
stypendium
doktoranckiego,
zgodnie
z obowiązującymi w Instytucie zasadami i regulacjami.
b) Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach Studiów przyznaje się osobie, która w
roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium doktoranckie 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.
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4. Doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie w wysokości nie niższej niż 60% minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli
(Art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku).
5. Doktorant, który nie otrzymał stypendium doktoranckiego, może ubiegać się o przyznanie tego
stypendium od następnego semestru.
6. Doktorant, w którego wniosku znalazły się błędy formalne jest wzywany przez Doktorancką
Komisję Stypendialną do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty powiadomienia o błędach
we wniosku.
7. Doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
do Dyrektora Instytutu, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji Komisji.
8. W przypadku przedłużenia okresu odbywania Studiów, o których mowa w poz. 23 Doktoranci
zachowują prawo do ubiegania się o stypendium doktoranckie.
§ 32
Doktoranci zamiejscowi mogą ubiegać się o odpłatne zakwaterowanie w Domu Doktoranta ICHO
PAN.
§ 33
1. Skreślenie z listy uczestników Studiów na podstawie przepisów o których mowa w § 23, powoduje
utratę świadczeń przez Doktoranta.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników Studiów Doktoranckich, wypłatę stypendium
doktoranckiego wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§ 34
1. Uczestnikowi Studiów Doktoranckich pobierającemu stypendium doktoranckie, o którym mowa w
§ 29 i 31 niniejszego Regulaminu, który obronił pracę doktorską w terminie nie dłuższym niż cztery
lata, oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może zostać wypłacone stypendium
doktoranckie za okres pozostały do terminu ukończenia Studiów, w wysokości iloczynu kwoty
pobieranego miesięcznego stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony
okres Studiów Doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
2. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium doktoranckiego, o którym mowa w p. 1, podejmuje
Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich, biorąc pod uwagę wszystkie
elementy przewodu doktorskiego.
Przepisy końcowe
§ 35
Regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 9 grudnia 2016 r.
i wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu.
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