Regulamin
Studiów Doktoranckich
w Instytucie Slawistyki PAN

Na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 r. Nr 65 poz. 595, z późniejszymi
zmianami);
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 w sprawie
studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 2)
ustala się regulamin studiów doktoranckich treści następującej:
1. Działające w Instytucie Slawistyki PAN od 1 października 2001 r. studia doktoranckie
kształcą kandydatów do stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinach objętych zakresem działania Instytutu.
2. Studia mają charakter stacjonarny lub niestacjonarny.
3. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN.
4. Maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich określa corocznie Komisja
rekrutacyjna, o której mowa w punkcie 12 Regulaminu, a jej propozycję zatwierdza
Dyrektor Instytutu.
5. Studiami kieruje Kierownik studiów doktoranckich powołany przez Dyrektora Instytutu
na wniosek Rady Naukowej, na zasadach określonych w § 4 powołanego wyżej
rozporządzenia.
6. Studia trwają cztery lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres studiów
może zostad skrócony albo przedłużony na warunkach określonych w § 7 powołanego
wyżej rozporządzenia i pkt 21 niniejszego regulaminu.
7. Studia stacjonarne są bezpłatne. Kandydat wnosi jedynie opłatę za rozmowę
kwalifikacyjną w wysokości określonej w punkcie 11 Regulaminu.
8. Kandydaci na studia stacjonarne mogą ubiegad się o stypendium doktoranckie
w Instytucie Slawistyki PAN. Zasady przyznawania i utraty stypendium doktoranckiego
w IS PAN określa Załącznik do Regulaminu.
9. Uczestnik studiów doktoranckich pobierający stypendium przyznane przez instytucję
spoza IS PAN i studiujący w trybie stacjonarnym ma uprawnienia i obowiązki takie
same, jak stypendysta Instytutu; w szczególności nie ponosi on opłat (czesnego) za
kolejne lata studiów.

10. Studia niestacjonarne są płatne. Wysokośd opłaty na kolejny rok akademicki określana
jest osobnym zarządzeniem Dyrekcji IS PAN i podawana do wiadomości: kandydatom w ogłoszeniu o rekrutacji, uczestnikom studiów – w formie indywidualnego corocznego
zawiadomienia.
11. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne, obowiązujące kandydatów na studia
niestacjonarne i stacjonarne wynosi 100 zł i może byd zmieniona zarządzeniem
Dyrektora.
12. Na studia doktoranckie może byd przyjęta osoba legitymująca się tytułem zawodowym
magistra lub równorzędnym. Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) złożenie podania o przyjęcie ze wskazaniem zainteresowao naukowych
(specjalności naukowej) naukowej, CV, odpisu dyplomu ukooczenia studiów
wyższych magisterskich i kwestionariusza osobowego,
b) odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu
określenie poziomu wiedzy kandydata, predyspozycji do pracy naukowej, jego
zainteresowao i oczekiwao, ewentualnych planów i potrzeb indywidualnych,
c) sprecyzowanie problematyki badawczej,
d) uiszczenie przez kandydata na studia opłaty za rozmowę kwalifikacyjną.
Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez Radę Naukową
IS PAN.
Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Dyrektor Instytutu na
wniosek Kierownika studiów doktoranckich.
13. Opiekuna naukowego studenta I roku (może to byd inna osoba niż późniejszy promotor)
powołuje Dyrektor IS PAN spośród osób z doświadczeniem i autorytetem naukowym
w odpowiedniej dziedzinie i specjalności naukowej. Przy wyborze opiekuna naukowego
uwzględniane są – w miarę możliwości – sugestie uczestnika studiów doktoranckich.
14. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy realizacja
programu studiów, a w szczególności:
a) prowadzenie prac naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego/promotora
pracy doktorskiej zmierzające do terminowego zakooczenia studiów
i przygotowania rozprawy doktorskiej,
b) uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów, w tym
wysłuchanie i zaliczenie wykładów obligatoryjnych i fakultatywnych oraz udział
w seminariach doktoranckich i corocznej sesji doktoranckiej wszystkich słuchaczy.
W przypadku studiów stacjonarnych więcej niż połowa programu studiów wymaga
udziału uczestników w zajęciach organizowanych w IS PAN oraz w pracach
naukowych prowadzonych w Instytucie.
c) udział w konferencjach i zebraniach naukowych w IS PAN zgodnie z wybraną
dyscypliną naukową (językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą)
wskazanych przez opiekuna naukowego lub Kierownika studiów doktoranckich,
d) upowszechnianie, w porozumieniu z opiekunem, swoich osiągnięd naukowych,
e) składanie Kierownikowi studiów doktoranckich pisemnych sprawozdao rocznych
z przebiegu studiów i postępów w badaniach naukowych, zaopiniowanych przez

opiekuna naukowego/promotora i stanowiących podstawę zaliczenia kolejnych
lat studiów, (wg formularza).
15. Zajęcia fakultatywne mogą byd wybierane z oferty IS PAN, oraz innych placówek
naukowych w porozumieniu z opiekunem naukowym.
16. Kierownik studiów doktoranckich:
a) organizuje rekrutację i uczestniczy w Komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie,
b) prowadzi bieżącą działalnośd studiów,
c) utrzymuje bezpośredni kontakt z uczestnikami studiów oraz ich opiekunami
naukowymi w sprawach dotyczących studiów,
d) podejmuje decyzje w sprawach zaliczenia roku, skreślenia z listy doktorantów,
a także występuje do Dyrektora z wnioskiem w sprawie przedłużenia studiów
i w sprawach dotyczących stypendium.
17. Opiekun naukowy/promotor
a) udziela pomocy uczestnikowi studiów w jego pracy naukowej,
b) w każdym semestrze dokonuje oceny postępów uczestnika studiów, opiniuje jego
sprawozdania naukowe i po zakooczeniu każdego roku studiów przedkłada je,
za pośrednictwem Kierownika studiów Radzie Naukowej Instytutu,
c) czynnie – w miarę możliwości – uczestniczy w charakterze wykładowcy lub
prowadzącego w zajęciach organizowanych przez studia doktoranckie.
18. Uczestników studiów doktoranckich obowiązują przepisy wewnętrzne i zarządzenia
Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN.
Uczestnicy ci mają prawo do:
a) corocznej przerwy w zajęciach w okresie wakacji w wymiarze 8 tygodni w ciągu
roku,
b) ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) zaliczenia okresu odbywania studiów doktoranckich nie dłuższego niż cztery lata do
okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem,
że obrona pracy doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od daty zakooczenia tych
studiów.
19. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik studiów doktoranckich na podstawie sprawozdania
uczestnika studiów, zapisów w jego indeksie, udziału w sesji doktoranckiej oraz opinii
opiekuna naukowego.
20. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie czyni dostatecznych postępów w pracy
naukowej, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej lub
nie złoży rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem studiów, a także,
gdy nie wnosi obowiązujących opłat może zostad skreślony z listy uczestników studiów.
Decyzję o skreśleniu podejmuje Kierownik studiów po zapoznaniu się z opinią opiekuna
naukowego. Od jego decyzji służy odwołanie do Dyrektora Instytutu za pośrednictwem
Kierownika studiów w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
21. Studia doktoranckie kooczą się 30 września czwartego roku studiów wydaniem
świadectwa ukooczenia studiów. Studia ulegają przedłużeniu o okres odpowiadający
czasowi trwania urlopu macierzyoskiego określonemu w odrębnych przepisach,

a także mogą zostad przedłużone w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
wymienionych w powołanym na wstępie rozporządzeniu MNiSW, łącznie nie dłużej niż
o 1 rok.
22. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy doktorskiej jest zdanie egzaminów
z przedmiotu kierunkowego, z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego. Zakres
egzaminu z przedmiotu kierunkowego ustala Rada Naukowa.

23. Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich niewymienione w Regulaminie
określają powołane na wstępie przepisy.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora IS PAN uchwały
Rady Naukowej.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w dniu 31.03.2008 r.

