
 

 

REGULAMIN 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi im Witolda Chodźki 

Środowisko i Zdrowie. 

 

I Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i tok studiów doktoranckich prowadzonych w 

ramach projektu Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi im. 

Witolda Chodźki ŚRODOWISKO I ZDROWIE. 

2. Studia doktoranckie w Instytucie prowadzone są w oparciu o następujące przepisy: 

1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity – Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.); 

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w 

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 256 z późń. zm.); 

3) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017., poz. 

1969); 

4) regulamin konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne 

Programy Studiów Doktoranckich; 

5) niniejszy Regulamin;  

6) inne przepisy i akty obowiązujące w Instytucie. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:  

1) doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika studiów doktoranckich 

prowadzonych w Instytucie; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. 

Witolda Chodźki; 

3) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki; 

4) Kierowniku studiów doktoranckich –  należy przez to rozumieć osobę posiadającą co 

najmniej stopień doktora habilitowanego, zatrudnioną w Instytucie, powołaną przez 



 

 

Dyrektora po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową i skierowaną do 

kierowania bieżącą działalnością studiów doktoranckich w Instytucie; 

5) Opiekunie naukowym – należy przez to rozumieć osobę posiadającą co najmniej 

stopień doktora habilitowanego, aktywnego naukowo, posiadającego aktualny dorobek 

naukowy z ostatnich 5 lat, zatrudnioną w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, 

wspierającego doktoranta w samodzielnej pracy badawczej; 

6) Promotorze – należy przez to rozumieć promotora w rozumieniu ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.); 

7) punktach ECTS – należy przez to rozumieć punkty zdefiniowane w europejskim 

systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu 

pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 

8) Radzie Naukowej – należy przez to rozumieć Radę Naukową Instytutu Medycyny Wsi 

im. Witolda Chodźki; 

9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu „Zdrowie i środowisko” w 

Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki; 

10) studiach lub studiach doktoranckich – należy przez to rozumieć studia trzeciego 

stopnia w rozumieniu ustawy; 

11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 

 

II. Warunki i tryb organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich 

§2 

Studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez Dyrektora w drodze Zarządzenia na 

wniosek Rady Naukowej. 

§3 

1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa. 

2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne i są bezpłatne. 

§4 



 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest przez komisję 

rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zarządzeniem, w trybie i na warunkach 

określonych uchwałą Rady Naukowej  nr 75/RN/3/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w 

sprawie powołania Studium Doktoranckiego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda 

Chodźki, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2.  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

1) Kierownik studiów doktoranckich; 

2) kierownicy zakładów naukowych wymienieni w Zarządzeniu regulującym pracę 

komisji rekrutacyjnej; 

3) potencjalny opiekun naukowy kandydata.  

3. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest Kierownik studiów doktoranckich. 

4. W czasie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej przez komisję rekrutacyjną mogą 

być również obecne inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej, jednak jedynie z głosem doradczym i bez prawa udziału w głosowaniu. 

5. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna. 

6. Do podjęcia decyzji w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie konieczna jest obecność 

co najmniej trzech członków komisji, w tym Przewodniczącego i opiekuna naukowego 

kandydata. 

7. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora, a osoba, której dotyczy 

decyzja, musi ją złożyć w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. 

8. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji 

na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 1. 

9. Decyzja Dyrektora w zakresie złożonego odwołania jest ostateczna. 

10. Kandydat na studia doktoranckie przy zgłoszeniu zostaje zarejestrowany pod kolejnym 

numerem, a wyniki postępowania rekrutacyjnego prezentowane są jako lista kolejnych 

numerów wraz ze wskazaniem czy dana osoba oznaczona kolejnym numerem uzyskała 

wynik pozytywny czy negatywny. 

§5 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia, uzyskane na kierunkach realizowanych przez 

uczelnie medyczne, a także na innych kierunkach studiów umożliwiających odbywanie 



 

 

specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 

specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1217) lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 

187a ust. 1 ustawy; 

2) przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować studia doktoranckie na 

zasadach określonych w art. 43 ustawy oraz w aktach wykonawczych regulujących 

podejmowanie i odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców. 

§6 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z dniem złożenia 

podpisanego ślubowania, którego treść określają odrębne przepisy 

2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie zobowiązana jest do podpisania i przestrzegania 

umowy zawartej w formie pisemnej, między Instytutem i doktorantem, określającej 

warunki i tryb odbywania studiów. 

3. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i niniejszym 

Regulaminem, a przepis art. 189 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio. 

4. Do podstawowych obowiązków doktorantów, poza obowiązkami określonymi zgodnie z 

ust. 2, należy realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań 

naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu. 

§7 

1. Studia doktoranckie trwają cztery lata. 

2. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 28 listopada 2018 r. i kończy się 30 września 

2019 r. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 r., i kończy się 30 

września 2020 r. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r., i 

kończy się 30 września 2021 r. Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 

2021 r., i kończy się 27 listopada 2022 r. Każdy rok akademicki składa się z dwu 

semestrów. 

3. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 października i kończą się nie 

później niż 30 czerwca, chyba że Dyrektor postanowi inaczej w drodze Zarządzenia. 

§8 



 

 

1. Doktoranci odbywają studia zgodnie z programem i planem studiów doktoranckich. 

2. Plan i program studiów doktoranckich są uchwalane przez Radę Naukową, zgodnie z 

odrębnymi przepisami i ogłaszane są na stronie internetowej Instytutu, na trzy miesiące 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym mają zacząć obowiązywać. 

3. Plan studiów każdego doktoranta powinien być tak ustalony, aby otwarcie przewodu 

doktorskiego nastąpiło nie później niż do końca trzeciego roku studiów, a złożenie i 

obrona rozprawy doktorskiej – nie później niż przed upływem czwartego roku studiów. 

4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może na wniosek 

Opiekuna naukowego lub Promotora podjąć decyzję o odbywaniu przez danego 

doktoranta studiów w indywidualnym toku. 

5. Indywidualny tok studiów może polegać w szczególności na zmianie terminów realizacji 

obowiązków wynikających z programu studiów oraz modyfikacji zajęć realizowanych 

przez doktoranta. 

6. Stypendium motywacyjne doktoranci otrzymują na wniosek Opiekuna naukowego po 

zatwierdzeniu przez Kierownika studiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zaliczenie zajęć objętych programem studiów doktoranckich, kończy się przydzieleniem 

punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom, zgodnie z programem 

studiów doktoranckich, ustalonym przez Radę Naukową. 

8. Uzyskanie punktów ECTS przypisanych do przedmiotu następuje po osiągnięciu przez 

doktoranta wszystkich zakładanych efektów kształcenia.  

§9 

1. Na studiach doktoranckich okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. 

2. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem studiów 

doktoranckich kończą się wystawieniem oceny według skali określonej w ust. 3, chyba że 

program studiów doktoranckich przewiduje inaczej. 

3. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się według następującej skali:  

1) bardzo dobry – 5,0;  

2) dobry plus – 4,5;  

3) dobry – 4,0;  

4) dostateczny plus – 3,5;  

5) dostateczny – 3,0;  



 

 

6) niedostateczny – 2,0.  

4. Do zaliczenia pierwszego roku studiów, doktorant w terminie do 15 sierpnia 2019 r., a w 

następnych latach do 30 czerwca każdego roku akademickiego, jest zobowiązany złożyć 

kierownikowi studiów doktoranckich dokumenty: 

1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim, w którym 

ujmuje się: 

a) odbyte kursy i zdane egzaminy; 

b) odbyte staże naukowe; 

c) udział w zjazdach i sympozjach (z zaznaczeniem czy jest to udział bierny czy 

czynny); 

d) oddane do druku i opublikowane prace naukowe; 

2) opinię Opiekuna naukowego albo Promotora o postępach naukowych i postępach w 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 

3) inne dokumenty wymagane przez plan i program studiów lub dokumenty określone 

przez Dyrektora w Zarządzeniu dotyczącym dokumentacji przebiegu studiów. 

5. Kierownik studiów doktoranckich może z uzasadnionych względów losowych lub 

naukowych, na pisemny wniosek doktoranta, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, 

do 30 września.  

6. Kierownik studiów doktoranckich może na wniosek doktoranta, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Opiekuna naukowego lub Promotora, przenieść niektóre obowiązki 

doktoranta na następny rok akademicki.  

7. Kierownik studiów doktoranckich w terminie do 30 września każdego roku, na podstawie 

zebranej dokumentacji, rozstrzyga o zaliczeniu roku oraz podejmuje wszelkie inne 

czynności związane z tokiem studiów, wynikające z odrębnych przepisów. 

8. W sytuacji określonej w ust. 5, Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o 

zaliczeniu roku w terminie do 10 października. 

9. Wszelkie decyzje podejmowana przez Kierownika studiów doktoranckich, muszą mieć 

formę pisemną. 

§10 

1. Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, w przypadku uzyskania z 

danego przedmiotu oceny niedostatecznej.  



 

 

2. Doktorant, w przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z planu i programu studiów 

doktoranckich, może po wyrażeniu zgody przez Kierownika studiów doktoranckich,  

uzupełnić te zajęcia, zgodnie z sugestią prowadzącego zajęcia i opiekuna naukowego, pod 

warunkiem, że nie przedłuży to okresu trwania studiów. 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje doktorantowi trzy razy w ramach 

całego toku studiów doktoranckich. 

4. Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.  

§11 

1. Studia doktoranckie kończą się z chwilą uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia tj. 

uzyskania 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 (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. 

zm.), stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny 

nauki, potwierdzonym odpowiednim dyplomem. 

2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, wydaje się zaświadczenie 

o przebiegu studiów, które w imieniu Instytutu podpisuje Kierownik studiów 

doktoranckich. 

§12 

1. Skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich może zostać doktorant, który nie 

wywiązuje się z realizacji obowiązków określonych w §6 ust. 2 i 3, a w szczególności 

doktorant, który: 

1)  nie zaliczył zajęć przewidzianych programem studiów lub 

2)  nie uzyskał zaliczenia danego roku akademickiego lub 

3)  nie przestrzegał przepisów obowiązujących w Instytucie lub 

4)  otrzymał negatywną opinię Opiekuna naukowego lub Promotora lub 

5)  otrzymał karę dyscyplinarną, o której mowa w ustawie. 

2. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu 

niepodjęcia studiów, w terminie 30 dni, od dnia przyjęcia na studia lub od wyznaczonego 

terminu powrotu z urlopu udzielonego w Instytucie. 

3. Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów podejmuje Kierownik 

studiów doktoranckich. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do 



 

 

Dyrektora, a doktorant, którego dotyczy decyzja, musi ją złożyć w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji. 

4. Decyzja Dyrektora w zakresie złożonego odwołania jest ostateczna. 

5. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub zakończenie okresu odbywania 

studiów doktoranckich, powoduje wygaśnięcie praw przysługujących doktorantowi i 

świadczeń pobieranych w związku ze studiami doktoranckimi, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

III. Prawa i obowiązki doktoranta 

§13 

1. Doktorant ma prawo do: 

1) opieki merytorycznej nad pracą naukowo–badawczą i dydaktyczną sprawowaną przez 

Opiekuna naukowego lub ustanowionego przez Radę Naukową Promotora;  

2) modyfikacji przebiegu studiów doktoranckich na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

3) zmiany Opiekuna naukowego lub/i Promotora na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem; 

4) zrzeszania się w organizacjach doktorantów, na zasadach określonych ustawą;  

5) przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, 

wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych; 

6) ubiegania się o przyznanie stypendium motywacyjnego na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem i innymi przepisami; 

7) ubiegania się o inne formy finansowania przewidziane w przepisach odrębnych;  

8) korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej oraz z urządzeń laboratoryjnych i 

programów komputerowych Instytutu na warunkach obowiązujących w danej 

komórce organizacyjnej Instytutu; 

9) uczestniczenia za zgodą Opiekuna naukowego lub Promotora w krajowych i 

międzynarodowych seminariach, konferencjach, sympozjach naukowych z zakresu 

dyscypliny, w której się odbywa studia doktoranckie; 

10) wyjazdów za zgodą Opiekuna naukowego lub Promotora oraz Kierownika studiów 

doktoranckich na staże naukowe. 



 

 

2. W przypadku wyjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, czas trwania pobytu wlicza się do 

okresu trwania studiów doktoranckich. 

3. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i 

właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do 

rodzaju niepełnosprawności.  

§14 

1. Do podstawowych obowiązków doktoranta należy realizowanie programu studiów 

doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych, a w szczególności: 

1) systematyczna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego zmierzająca do 

opracowania rozprawy doktorskiej; 

2) udział w zajęciach objętych programem studiów w tym wysłuchanie wykładów i 

zaliczanie egzaminów ustalonych przez Kierownika studiów doktoranckich w 

porozumieniu z Opiekunem naukowym; 

3) udział w zebraniach naukowych wskazanych przez Opiekuna naukowego; 

4) składanie, potwierdzonych przez Opiekuna naukowego albo Promotora, okresowych 

sprawozdań z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych 

terminach;  

5) przestrzeganie przepisów obowiązujących w Instytucie; 

  

IV. Opieka merytoryczna 

§15 

1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego i ustanowienia Promotora, doktorant pozostaje 

pod opieką merytoryczną Opiekuna naukowego. 

2. Opiekun naukowy lub Promotor może sprawować jednocześnie opiekę naukową nad nie 

więcej niż 3 uczestnikami studiów doktoranckich. 

3. W uzasadnionych przypadkach, doktorant lub Kierownik studiów doktoranckich może 

wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o zmianę Opiekuna naukowego. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wymaga uzasadnienia. 

5. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie Opiekuna naukowego w uzasadnionych 

przypadkach, wskazując nowego w porozumieniu z Kierownikiem studiów.   



 

 

§16 

1. Z chwilą wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną 

Promotora powołanego uchwałą Rady Naukowej. 

2. Funkcja Promotora może być powierzona dotychczasowemu Opiekunowi naukowemu. 

3. W uzasadnionych przypadkach, może nastąpić zmiana Promotora i powołanie nowego 

Postępowanie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się według odrębnych przepisów. 

§17 

1. Do obowiązków Opiekuna naukowego/Promotora należy w szczególności:  

1) dokonywanie corocznej oceny postępów doktoranta i formułowania w tej kwestii 

opinii; 

2) opiniowanie wniosków doktoranta dotyczące przebiegu studiów; 

3) ustalenie w porozumieniu z Dyrektorem zasad udziału doktoranta w pracach 

badawczych i działalności dydaktycznej Instytutu; 

4) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy 

naukowej; 

5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań doktoranta z przebiegu studiów; 

6) występowanie do Kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy uczestników 

studiów doktoranckich, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających 

wydanie takiej decyzji; 

7) inne obowiązki wynikające z przebiegu studiów doktoranckich, niniejszego 

Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

V. Kierownik studiów doktoranckich 

§18 

1. Kierownika studiów doktoranckich w Instytucie powołuje i odwołuje Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, na okres czteroletniej kadencji.  

2. Kierownikiem studiów doktoranckich powinien być pracownik Instytutu, posiadający   

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia 

równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 



 

 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 17892, z późn. 

zm.), skierowany do kierowania bieżącą działalnością studiów doktoranckich w 

Instytucie. 

3. Kierownik studiów doktoranckich wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa 

i z niniejszym Regulaminem.  

§19 

1. Kierownik studiów doktoranckich w szczególności: 

1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawie zaliczenia doktorantom kolejnych lat studiów, a 

także w sprawie przeniesienia obowiązków doktorantów na następny rok; 

2) rozpatruje wnioski doktorantów w sprawach związanych ze studiami;  

3) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

4) przedstawiania Dyrektorowi wnioski w sprawach należących do właściwości 

Dyrektora, związane z przebiegiem studiów, w tym  wnioski o zmianę Opiekuna 

naukowego; 

5)  organizuje i realizuje program studiów doktoranckich (w tym indywidualnego toku 

studiów) oraz opracowuje i przedstawiania Dyrektorowi wnioski dotyczących planu i 

programu studiów doktoranckich;  

6) przedstawiania Radzie Naukowej roczne sprawozdanie z przebiegu studiów 

doktoranckich;  

7) sprawuje bieżącą kontrolę nad przebiegiem studiów doktoranckich w Instytucie.  

 

VI. Przepisy końcowe 

§ 20 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich doktorantów odbywających 

studia doktoranckie w Instytucie.  

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadza się w trybie określonym dla jego 

uchwalenia. 

 


