
UCHWAŁA NR 243/XIV/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku 

 

 w sprawie zmiany „Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej” 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi 

zmianami) oraz § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

§ 1 

Wprowadzić zmiany w „Regulaminie Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej”, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 103/VI/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Politechniki Białostockiej”, a mianowicie: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Studia doktoranckie są prowadzone na wydziałach Politechniki Białostockiej, zwanej 

dalej „Uczelnią”, posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich 

w dyscyplinach odpowiadających uprawnieniom wydziałów do nadawania stopni 

naukowych, zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”, oraz Statutem Politechniki Białostockiej.”; 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „Do obowiązków dziekana wydziału należy: 

1) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów 

doktoranckich w sprawie: 

a) oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, 

b) zaliczenia doktorantom kolejnych lat studiów doktoranckich, 

c) przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich; 

2) podejmowanie decyzji o: 

a) zmianie dyscypliny naukowej, 

b) przeniesieniu na studia doktoranckie w Uczelni; 

3) powoływanie i odwoływanie opiekunów naukowych, na wniosek doktoranta lub 

kierownika studiów doktoranckich, spośród nauczycieli akademickich lub 

pracowników naukowych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień 

doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

artystycznej oraz: 

a) aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat albo 

osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich pięciu lat lub 

b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności 

badawczo-rozwojowej.”;  

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich realizowane w formie zajęć 



 dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi 

 posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat 

 albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie 

 doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.”;  

4) w § 14 w ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „z powodu niepodjęcia studiów doktoranckich, jeżeli doktorant w ciągu 

 czterech pierwszych tygodni semestru nie przystąpił do immatrykulacji (nie złożył 

 ślubowania doktoranta) lub nie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach 

 dydaktycznych i nie powiadomił Uczelni o powodach nieobecności;”; 

5) załącznik nr 9 do „Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej” 

otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


