
UCHWAŁA NR 545/XXXII/XV/2020 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

 

➢ w sprawie zmiany Uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie uchwalenia 

„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 późn. zm.) w związku  

z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późń. zm.), 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” z późn. zm. a mianowicie: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję o likwidacji studiów doktoranckich podejmuje rektor.”; 

2) tytuł § 5 otrzymuje brzmienie: „Obowiązki rady dyscypliny, kierownika studiów 

doktoranckich, dziekana wydziału i opiekuna naukowego”; 

3) w § 5:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do obowiązków rady dyscypliny należy merytoryczny nad-

zór nad kształceniem doktorantów na studiach doktoranckich, w szczególności: 

1) opiniowanie wniosku o powołanie kierownika studiów doktoranckich, wskazanego 

przez rektora; 

2) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, 

w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 

3) zatwierdzania sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich; 

4) zatwierdzenie sprawozdania kierownika studiów doktoranckich z funkcjonowania 

studiów doktoranckich; 

5) uchwalenie, w ramach założeń planu finansowego wydziału, wysokości środków 

finansowanych przeznaczonych na stypendia doktoranckie.”, 

b) ust. 2: 

− pkt 3 otrzymuje brzmienie: „dokonywanie oceny realizacji programu studiów 

doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,”, 

− pkt 4 otrzymuje brzmienie: „przedstawianie radzie dyscypliny corocznego 

sprawozdania z działalności studiów doktoranckich,”, 

− po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „zawieranie umowy o prowadzenie 

nieodpłatnej obowiązkowej praktyki dydaktycznej doktorantów, według wzoru 

określonego w załączniku nr 10 do regulaminu.”, 

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „powoływanie i odwoływanie opiekunów 

naukowych, na wniosek doktoranta lub kierownika studiów doktoranckich, spośród 

nauczycieli akademickich, 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.” ; 

4) uchyla się § 6; 

5) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej 

niż 4 lata, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta 

(wzór zał. nr 9), po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może prze-

dłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta 

z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długo-

trwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż 

o 2 lata i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta 

(wzór zał. nr 9), może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, 

łącznie nie dłużej niż o jeden rok i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, zwalniając 

jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą; 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia  

lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności; 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta 

(wzór zał. nr 9), może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich 

o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 

ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), 

zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.”; 

6) w § 8 ust. 3 i ust. 4 pkt. 1 oraz w § 10 ust. 3 zapis „efektów kształcenia” zmienia się  

na „efektów uczenia się”; 

7)  w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich 

realizowane w formie zajęć dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i inne 

osoby posiadające aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat 

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

doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych.”; 

8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie efektów uczenia się przewidzianych 

programem studiów doktoranckich oraz stopnia naukowego doktora.”; 

9) w § 16: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Doktorant ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną, 

na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie świadczeń dla studentów i 

doktorantów w Politechnice Białostockiej.”, 



b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Doktorant ma prawo zrzeszania się w uczelnianych 

organizacjach doktorantów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”; 

10) w § 17 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „realizacji, w wyznaczonych terminach, działań 

związanych z postępowaniem w sprawie nadania naukowego stopnia doktora;”; 

11) § 19 otrzymuje brzmienie: „Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub 

ukończenie okresu odbywania studiów doktoranckich, powoduje wygaśnięcie praw 

przysługujących doktorantowi i świadczeń pobieranych w związku ze studiami 

doktoranckimi.”; 

12) po § 19 dodaje się § 20 w brzmieniu: 

„Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 

1) uchylony; 

2) uchylony;  

3) uchylony; 

4) uchylony;  

5) załącznik nr 5 – Oświadczenie kierownika katedry (zakładu);   

6) załącznik nr 6 – Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej –  za semestr zimowy; 

7) załącznik nr 6A  – Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej – za rok akademicki; 

8) załącznik nr 7 – Ocena realizacji zajęć dydaktycznych; 

9) załącznik nr 8 – Indywidualny program studiów doktoranta; 

10) załącznik nr 9 – Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 

11) załącznik nr 10 – Umowa o prowadzenie niepłatnej obowiązkowej praktyki 

dydaktycznej doktorantów.  

13) w załączniku nr 6 w części III pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Planowane wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora,”; 

14) w załączniku nr 6A: 

a) w części I pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wszczęty przewód doktorski/wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora TAK/NIE * 

(potwierdzone zawiadomieniem o wszczęciu przewodu doktorskiego/ wszczęciem 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora)”, 

b) w części II pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzenie/ewentualne uwagi do pkt. 1-4 

części I sprawozdania,”, 

c) w części II pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Planowane wszczęcie postępowania w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora,”; 

15) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2020/2021. 

 

 

REKTOR 

 

       prof. dr hab. inż. Lech Dzienis



Załącznik do Uchwały Nr 545/XXXII/XV/2020 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 
 

 Zał. nr 10 do Regulaminu studiów doktoranckich 

 

Umowa o prowadzenie  

niepłatnej obowiązkowej praktyki dydaktycznej doktorantów 

 

Dnia ……………………………………. pomiędzy Politechniką Białostocką w Białymstoku, ul. Wiejska 45 A,  

zwaną dalej „Uczelnią” reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale …………………………………………………. 

a …………………………………………………………………………………………………….. 

uczestnikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale ………………………………………………… 

w dyscyplinie ………………………………………………………………………………………... 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

1. Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………… 

przeprowadzi w ramach obowiązkowej praktyki dydaktycznej  

w okresie od …………………………………………………. do …………....................................................... 

zajęcia dydaktyczne wymienione w „Wykazie”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w tym związane 

z realizacją przedmiotu kolokwia, zaliczenia, egzaminy i konsultacje. 

Łączny wymiar godzin dydaktycznych do wykonania: ……… 

Za godzinę dydaktyczną przyjmuje się 45 minut zajęć według ustalonego planu. 

2. Zajęcia dydaktyczne będą wykonywane w siedzibie Uczelni.  

3. Nadzór dydaktyczny i organizacyjny nad realizacją praktyki dydaktycznej sprawuje kierownik katedry/za-

kładu. 

4. Uczelnia zapewnia doktorantowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o ile charakter 

wykonywanych  zajęć dydaktycznych będzie tego wymagał. 

5. Doktorant oświadcza, że zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązuje się do:   

1) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób zgodny z tymi przepisami,  

2) dbania o należyty stan mienia Uczelni oraz o porządek i ład w miejscu odbywania praktyki,  

3) stosowania występujących w miejscu odbywania praktyki dostępnych środków ochrony zbiorowej oraz 

środków, o których mowa w pkt. 4, 

4) niezwłocznego zawiadomienia kierownika katedry/zakładu o zauważonym w miejscu wykonywania zajęć 

dydaktycznych wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia osób znajdujących 

się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie. 

6. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy potwierdza kierownik 

katedry/zakładu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

7.     Potwierdzenie odbycia praktyki stanowi jeden z warunków zaliczenia semestru i rejestracji doktoranta  na ko-

lejny semestr. 

8.   Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

………………………………………                ………………………………………… 

Uczestnik Studiów Doktoranckich         Kierownik Studiów Doktoranckich   



Załącznik do „Umowy” z dnia……………………… 

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych  

wykonanych w ramach niepłatnej obowiązkowej praktyki dydaktycznej doktorantów 

Politechniki Białostockiej  

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu 
Kierunek studiów  

 

Semestr 

rodzaj studiów 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych/Forma zajęć: 

ćwiczenia, laboratorium, projekt, 

pracownia specjalistyczna * 

     

 
    

RAZEM  

 

*właściwe wpisać 

 

………………………………………………    …………………………….................................................. 

Kierownik katedry/zakładu    Kierownik Studiów Doktoranckich 

 

 

 


