
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(715/II/14)

Senat Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II,  na podstawie  na podstawie 
art. 196 ust.  6  ustawy z  dnia  27  lipca  2005 r.  Prawo o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  nr  164, 
poz.1365 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt 5) Statutu KUL, na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki 
i Wychowania,  wprowadza  do  Regulaminu  studiów  doktoranckich Katolickiego  Uniwersytetu  
Lubelskiego Jana Pawła II następujące zmiany:

§ 1
1. Przepis § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera:
1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej; 
2) określenie efektów kształcenia;
3) program studiów;
4) obsadę kadrową;
5) określenie formy studiów doktoranckich;
6) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
7) warunki i tryb rekrutacji na studia;
8) wskazanie terminu rozpoczęcia studiów;
9) planowaną liczbę miejsc;
10) listę  jednostek  organizacyjnych  uczelni  prowadzących  studia  w  tej  samej  dyscyplinie 

naukowej;
11) uchwałę rady wydziału w sprawie utworzenia studiów doktoranckich;
12) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację  organizacyjną i dydaktyczno-kadrową 

wydziału;
13) plan finansowy – w przypadku studiów niestacjonarnych.”

2. Przepis § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor na wniosek dziekana spośród nauczycieli 
akademickich  posiadających  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego,  zatrudnionych  na  wydziale  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy,  na  okres 
odpowiadający kadencji dziekana.”

3. W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Powołanie kierownika studiów następuje po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów.”

4. Przepis § 4 otrzymuje brzmienie:
„1.  Rok akademicki  na studiach doktoranckich  rozpoczyna się  1  października  i  kończy 30 

września.  Do studiów doktoranckich  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia  Regulaminu 
Studiów KUL dotyczące organizacji studiów.

2. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć  okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w 
zajęciach, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej 
niepełnosprawności,
- łącznie nie dłużej niż o rok.

4. Doktorant może dodatkowo uzyskać zgodę na przedłużenie studiów o okres odpowiadający 
okresowi  urlopu  macierzyńskiego,  dodatkowego  urlopu  macierzyńskiego,  urlopu  na 
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warunkach  urlopu  macierzyńskiego,  dodatkowego  urlopu  macierzyńskiego  na  warunkach 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przewidziany w Kodeksie Pracy.

5. Kierownik  studiów  doktoranckich,  po  zasięgnięciu  opinii  opiekuna  naukowego  lub 
promotora  może  przedłużyć  okres  odbywania  studiów  doktoranckich,  zwalniając 
jednocześnie  z  obowiązku  uczestnictwa  w  zajęciach,  w  przypadkach  uzasadnionych 
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej 
jednak niż dwa lata.

6. Doktorant  korzystający  z  przedłużenia  studiów  doktoranckich  ponad  czas  określony  w 
programie studiów doktoranckich zachowuje status doktoranta wraz z prawem do korzystania 
ze  świadczeń  pomocy materialnej  na zasadach określonych w przepisach o przyznawaniu 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

7. Terminy  wykonania  obowiązków  przez  doktoranta  ulegają  przedłużeniu  odpowiednio  o 
czas, o który przedłużono mu okres odbywania studiów doktoranckich.

8. W przypadku przyznania przedłużenia na okres inny niż pełny rok lub dwa lata studiów, 
kierownik studiów doktoranckich określa warunki kontynuowania studiów przez doktoranta 
po  upływie  okresu  przedłużenia,  a  w  szczególności  terminy  realizacji  poszczególnych 
obowiązków wynikających z Regulaminu. O warunkach kontynuowania studiów kierownik 
studiów doktoranckich informuje doktoranta na piśmie.”

5. Przepis § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Program studiów doktoranckich uchwala rada wydziału.”

6. Skreśla się ust. 4 w § 9.
7. Przepis § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Skreślenie z listy doktorantów może nastąpić także w przypadku, gdy  doktorant nie wykazuje 
dostatecznych postępów w pracy naukowej lub też nie realizuje innych wymogów ustalonych w 
regulaminie  i  w programie  studiów oraz w zasadach pobierania  opłat  za świadczone usługi 
edukacyjne.”

8. Przepis § 13 otrzymuje brzmienie:
„Doktorant zobowiązany jest do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych  lub  uczestniczenia  w  ich  prowadzeniu.  Maksymalny  wymiar  zajęć 
dydaktycznych  prowadzonych  przez  doktoranta  w  ramach  programu  studiów  nie  może 
przekraczać  90  godzin  dydaktycznych  rocznie.  Zasady  i  tryb  odbywania  praktyk  określa 
Rektor.”

9. Skreśla się § 18.
10. Zmienia się nazwę działu V. Regulaminu z „Opieka merytoryczna” na „Opieka naukowa”
11. Przepis § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W czasie  studiów doktoranckich  ich  uczestnik  pozostaje  pod opieką  naukową nauczyciela 
akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
danej  lub  pokrewnej  dyscypliny  naukowej,  aktywnego  naukowo,  posiadającego  aktualny 
dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat.”

12. Przepis § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Opieką naukową w ramach seminarium doktoranckiego można objąć jednocześnie od 4 do 15 
osób, przy czym liczba doktorantów jednego roku nie powinna przekraczać 5.”

13. Skreśla się ust. 4 w § 19.
14. Treść § 20 przed wypunktowaniem otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków opiekuna naukowego należy:”
15. Przepis § 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem, 
w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie  sztuki  (Dz.  U.  Nr  65,  poz.  595,  z  późn.  zm.),  stopnia  naukowego  doktora  w 
określonej  dziedzinie  nauki  w  zakresie  dyscypliny  nauki,  potwierdzonym  odpowiednim 
dyplomem.
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2. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej, a 
także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.

3.  Na  wniosek  osoby,  która  nie  ukończyła  studiów  doktoranckich  Uniwersytet  wydaje 
zaświadczenie o przebiegu studiów.”

§ 2
Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
2. Studia doktoranckie rozpoczęte przed 1 października 2012 r. na Uniwersytecie, prowadzi się 

zgodnie  z  dotychczasowymi  przepisami  do  czasu  ich  zakończenia  według  programów  tych 
studiów.

z up. Przewodniczącego Senatu KUL
/-/ ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
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