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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 266  

UCHWAŁA NR 593 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich  
na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 
w związku z § 30 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 
na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity: Monitor UW z 2014 r. poz. 106) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, a w przypadku 

gdy studia doktoranckie będą prowadzone w więcej niż jednym obszarze wiedzy, 
dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, należy wskazać wszystkie te obszary 
wiedzy, dziedziny i dyscypliny;”; 

2) w § 7: 
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo 
pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny 
dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
„5a. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić 

do kierownika jednostki organizacyjnej UW z wnioskiem o zmianę opiekuna 
naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

5b. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej UW 
może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego.”;  
3) w § 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor 
po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady właściwej jednostki organizacyjnej UW 
i wydziałowej rady doktorantów, które wyrażają na piśmie opinię w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. W razie braku wydziałowej rady doktorantów 
pozytywną opinię na piśmie wyraża właściwy organ samorządu doktorantów. 
Powołanie następuje spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę 
w jednostce organizacyjnej Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 
„1a. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 1 uważa się 

za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich. 
Wymóg zasięgnięcia tej opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych 
(nowoutworzonych) studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej UW. 

1b. W przypadku wyrażenia przez wydziałową radę doktorantów lub przez 
radę właściwej jednostki organizacyjnej UW negatywnej opinii o kandydacie na 
kierownika studiów doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę określoną 
w ust. 1. 

1c. W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii wydziałowej rady 
doktorantów oraz rady właściwej jednostki organizacyjnej UW nie zostanie spełniony 
w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów 
doktoranckich, Rektor powołuje na kierownika studiów doktoranckich nauczyciela 
akademickiego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, który nie był 
uprzednio wskazany jako kandydat.”, 

c) skreśla się ust. 3; 
4) w § 16: 

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie: 
„5a. Kierownik studiów doktoranckich przyznaje, na wniosek doktoranta, urlop 

macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski lub 
rodzicielski.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres 

odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego 
lub rodzicielskiego.”. 

§ 2 
Rektor ogłosi jednolity tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich na 

Uniwersytecie Warszawskim, stanowiący załącznik uchwały nr 494 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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