
 

 

 
REKTOR 

R /DOP-014/35/06 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 35/2006 

Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
z dnia 05 września 2006 r. 

 
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich  

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
 
           
  

§ 1. 
Wprowadzam w życie Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 
 

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor 
 
 
 
             prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 



 

                     
R E G U L A M I N  N I E S T A C J O N A R N Y C H  S T U D I Ó W  

D O K T O R A N C K I C H  
 

AKADEMII EKONOMICZNEJ 
IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
 

§ 1 
1. W jednostkach organizacyjnych Akademii posiadających uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia                           
do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki 
Rektor, na wniosek właściwej Rady Wydziału, może utworzyć niestacjonarne  studia 
doktoranckie zwane dalej  także studiami doktoranckimi. 

2. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich. Kierownik Studiów 
Doktoranckich podejmuje decyzje w bieżących sprawach dotyczących przebiegu studiów 
doktoranckich. 

3. Nadzór merytoryczny nad  studiami doktoranckimi sprawuje właściwa Rada Wydziału. 
 
 

§ 2 
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, posiadające kartę 

stałego pobytu podejmują i odbywają studia doktoranckie na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich, w szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Cudzoziemcy nie posiadający karty stałego pobytu podejmują i odbywają studia 
doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
 

§ 3 
Senat Uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej 
nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała 
dotyczy. 
 

§ 4 
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy 30 września 

następnego roku kalendarzowego. 
2. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: 

1) zimowego, który trwa od 1 października do 15 lutego, 
2) letniego, który trwa od 16 lutego do 30 września. 

 
 

§ 5 
1. Niestacjonarne studia doktoranckie w Akademii trwają cztery lata. 



 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby                 
na pisemny wniosek uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich – zwanego dalej 
także doktorantem, zaopiniowany na piśmie przez Dziekana, okres odbywania studiów 
doktoranckich może zostać przedłużony nie więcej jednak niż o jeden rok, pod warunkiem 
uzyskania zgody Rektora wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Niezależnie od przedłużenia, o którym mowa w ust. 2, okres studiów doktoranckich 
można przedłużyć o jeden semestr: 

1) Uczestnikom studiów doktoranckich pozostającym w zatrudnieniu – o czas 
trwania udzielonego przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego, ustalonego                          
na podstawie odrębnych przepisów, 

2) Uczestnikom studiów doktoranckich niepozostającym w zatrudnieniu – o okres, 
jaki przysługiwałby im z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego, gdyby 
pozostawali w zatrudnieniu; okres ten ustala się z uwzględnieniem odrębnych 
przepisów. 

     Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
4. Studia doktoranckie mogą ulec skróceniu, jeżeli doktorant w terminie krótszym niż trzy 

lata dopełni wszystkich obowiązków - niezbędnych do zakończenia studiów 
doktoranckich - spoczywających na uczestniku niestacjonarnych studiów doktoranckich 
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z odrębnych przepisów. 

 
 

§ 6 
1. Uczestnictwo w niestacjonarnych studiach doktoranckich jest odpłatne. Przy kalkulacji 

czesnego bierze się pod uwagę wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem                          
i zakończeniem przewodu doktorskiego.  

2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie określa Rektor. 
 
 

§ 7 
1. Na początku I semestru studiów, Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich 

wyznacza każdemu uczestnikowi niestacjonarnych studiów doktoranckich opiekuna 
naukowego. 

2. Zmiany opiekuna naukowego może dokonać Dziekan – na pisemny wniosek 
zainteresowanej osoby. 

 
 

§ 8 
1. Kierownik Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu 

jego kompetencji w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku. 
2. Od decyzji Kierownika Studiów Doktoranckich przysługuje odwołanie do Dziekana, które 

wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia decyzji Kierownika Studiów 
Doktoranckich. 

3. Dziekan rozstrzyga sprawę w terminie czternastu dni od daty otrzymania odwołania. 
4. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni                 

od otrzymania decyzji. 
 

§ 9 
Otwarcie przewodu doktorskiego nie może nastąpić wcześniej niż w drugim semestrze 
studiów doktoranckich, a obrona pracy doktorskiej - nie wcześniej niż w trakcie czwartego 
semestru studiów doktoranckich. 



 

 
Rozdział II 

Pomoc materialna  
 

§ 10 
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

1) Stypendium socjalnego 
2) Zapomogi 
3) Stypendium za wyniki w nauce 
4) Stypendium na wyżywienie 
5) Stypendium mieszkaniowego 
6) Stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej                  
dla doktoranta określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. 

 
 
 

Rozdział III 
Prawa i obowiązki doktoranta 

 
 

§ 11 
Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich, poza uprawnieniami wynikającymi                
z przepisów odrębnych, ma prawo do korzystania z Biblioteki, laboratoriów, urządzeń 
technicznych i aparatury naukowej, oraz innych pomocy naukowych Uczelni na zasadach 
ustalonych dla nauczycieli akademickich danego Wydziału. 
 
 

§ 12 
Do podstawowych obowiązków uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich,               
poza obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów, należy: 

1) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, którego treść określa statut  uczelni  
       i regulaminem studiów doktoranckich, 
2) realizowanie programu studiów doktoranckich, 
3) prowadzenia badań naukowych, 
4) uczestniczenie w seminariach prowadzonych przez opiekuna naukowego, 
5) składanie opiekunowi naukowemu semestralnych sprawozdań z postępów w pracy 

naukowej oraz ich przedkładanie w dziekanacie zgodnie z postanowieniem § 13  pkt 2, 
6) przedstawianie na seminariach – w formie referatów - wyników pracy                            

nad przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, 
7) niezwłoczne informowanie opiekuna naukowego oraz Kierownika Studiów 

Doktoranckich o wszelkich okolicznościach mających bądź mogących mieć wpływ          
na przebieg studiów. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
Rozdział IV 

Ocena postępów w pracy doktoranta 
 
 
 

§ 13 
Postępy w pracy naukowej doktoranta podlegają ocenie: 

1) semestralnej: 
a) za semestr zimowy – do dnia 15 lutego, 
b) za semestr letni – do dnia 30 czerwca; 

2) rocznej - obejmującej semestry zimowy i letni – do dnia 10 września. 
 
 

§ 14 
Do dnia 31 stycznia oraz 15 lipca każdego roku studiów doktoranckich, doktorant                         
ma obowiązek złożyć w dziekanacie:  

1) indeks ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg danego roku studiów 
zgodnie z programem studiów doktoranckich , 

2) sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej w każdym semestrze. 
 
 

§ 15 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich, na pisemny 
wniosek opiekuna naukowego, może przenieść doktorantowi niektóre wymagania 
przewidziane na danym roku programem studiów na rok kolejny. Decyzja Kierownika                 
w tej sprawie powinna być sporządzona na piśmie. 
 
 

Rozdział V 
Skreślenie z listy doktorantów 

 

§ 16 
Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich, jeżeli: 

1) nie realizuje programu  studiów doktoranckich, 
2) nie zaliczy egzaminów, w terminach przewidzianych programem studiów i niniejszym 

Regulaminem, z zachowaniem postanowienia § 15, 
3) nie prowadzi badań naukowych, 
4) wystąpi z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników niestacjonarnych studiów 

doktoranckich lub samowolnie przerwie studia, 
5) nie spełnia obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1. 

 
 

§ 17 
1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 14, Kierownik 

Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich może wszcząć procedurę administracyjną 
skreślenia doktoranta z listy uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, która 
prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.). 



 

2. Z inicjatywą dokonania skreślenia z listy uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich może wystąpić opiekun naukowy doktoranta kierując stosowne pismo               
do Kierownika Studiów Doktoranckich. 

3. Doktoranta zawiadamia się na piśmie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru albo wręczając pismo do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru na kopii): 
1) o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy uczestników niestacjonarnych 

studiów doktoranckich oraz 
2) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań, wyznaczając jednocześnie termin, w którym doktorant może 
zapoznać się z aktami sprawy. 

 
 

§ 18 
1. Kierownik Studiów Doktoranckich podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy 

uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w formie pisemnej decyzji. 
2. Decyzję Kierownika Studiów Doktoranckich o skreśleniu doktoranta z listy uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich przesyła się doktorantowi listem poleconym                
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo wręcza do rąk własnych za potwierdzeniem 
odbioru na kopii. 

3. Od decyzji Kierownika Studiów Doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora                
w terminie czternastu dni od daty doręczenia tej decyzji. 

4. Odwołanie do Rektora wnosi się za pośrednictwem Kierownika  Studiów Doktoranckich. 
 
 

§ 19 
Skreślenie z listy uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich na mocy ostatecznej 
decyzji właściwego organu powoduje utratę prawa do pomocy materialnej. Decyzją 
ostateczną w sprawie skreślenia z listy doktorantów jest: 

1) decyzja Kierownika Studiów Doktoranckich, jeżeli doktorant nie złożył od niej 
odwołania w czternastodniowym terminie, 

2) decyzja Rektora. 
 

Rozdział VI 
Przepisy końcowe 

 
 

§ 20 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy: 
 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.               
Nr. 164, poz. 1365), 

2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym                      
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), 

3) rozporządzenie 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. z 2005 r. 
Nr 115, poz. 964 ), 

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. 
w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców                          



 

oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz.U. z 2002 r. Nr 69, 
poz. 634), 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r.                    
w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 115                  
poz. 965). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


