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Regulamin
niestacjonarnych studiów doktoranckich
historii nauki i kultury
Instytutu Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi
Studia Doktoranckie Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk (zwanego dalej IHN PAN) prowadzone są na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.
zm) i ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2015 poz. 1082) i
niniejszego Regulaminu.
1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studiów Doktoranckich sprawuje Rada Naukowa
IHN PAN. Rada Naukowa uchwala regulamin studiów, określa ich program oraz warunki
rekrutacji.
2. Kierownika Studiów Doktoranckich powołuje Dyrektor IHN PAN na wniosek Rady
Naukowej IHN PAN spośród samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w
IHN PAN w pełnym wymiarze czasu.
3. Kierownik Studiów Doktoranckich jest odpowiedzialny za realizację programu i zalicza
doktorantowi kolejne lata studiów.
4. Warunki odpłatności za Studia Doktoranckie określa pisemna umowa zawarta między
IHN PAN a doktorantem.
5. Warunki organizacyjno-lokalowe prowadzenia Studiów Doktoranckich ustala Dyrektor
IHN PAN.
II. Zasady rekrutacji
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1. Na Studia Doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra i zamierza
uzyskać stopień doktora nauk humanistycznych z historii, z dodaniem określonej
specjalności.
2. Kandydat na Studia Doktoranckie powinien złożyć w Sekretariacie IHN PAN w
Warszawie, ul. Nowy Świat 72, pok. 9 lub w innym miejscu, wyznaczonym przez
Dyrektora IHN PAN w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich,
następujące dokumenty:
a. podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie,
b. wypełniony kwestionariusz kandydata, pobrany wcześniej ze strony internetowej IHN
PAN,
c. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców),
d. odpis dyplomu magistra lub równorzędnego,
e. zaświadczenie o znajomości jednego języka obcego,
f. trzy kolorowe fotografie,
g. kserokopię zaświadczenia o wpłaceniu na konto IHN PAN opłaty rekrutacyjnej, na
numer konta pobrany ze strony internetowej IHN PAN.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora IHN PAN.
4. Kandydat musi odbyć rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną.
5. Kandydaci na Studia Doktoranckie zobowiązani są do wniesienia na konto IHN PAN
opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Dyrektora IHN PAN. Opłata powinna
być uiszczona wraz ze złożeniem dokumentów. Nie podlega ona zwrotowi, jeśli kandydat
nie zostanie zakwalifikowany na Studia Doktoranckie.
6. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na Studia Doktoranckie.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy
odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Dyrektora IHN PAN.
Decyzja Dyrektora IHN PAN jest ostateczna.
7. Zgodę na rekrutację (co rok lub co dwa lata) wyraża uchwałą Rada Naukowa IHN PAN na wniosek Dyrektora IHN PAN.
8. Ogłoszenie rekrutacji na studia doktoranckie, rozpoczynające się w październiku danego
roku, musi nastąpić nie później niż do 30 kwietniu tego roku.
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III. Przebieg Studiów Doktoranckich
1. Zajęcia na Studiach Doktoranckich trwają 4 lata (8 semestrów). Studia mają charakter
studiów niestacjonarnych i są odpłatne.
2. Uczestnik

Studiów

Doktoranckich

może

uzyskać

zgodę

Kierownika

Studiów

Doktoranckich na przedłużenie toku studiów. Regulują to przepisy zawarte w
rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
Słuchacz, który uzyskał zgodę na przedłużenie toku studiów, nadal opłaca czesne w
ustalonej wysokości, określonej w umowie z IHN PAN.
3. Studia Doktoranckie odbywają się na podstawie programu nauczania, zaproponowanego
przez Kierownika Studiów Doktoranckich i zatwierdzonego przez Radę Naukową IHN
PAN. Doktorant ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty objęte programem
nauczania do końca roku akademickiego, w którym te przedmioty są ujęte w planie
studiów.
4. Każdy doktorant od początku studiów doktoranckich musi mieć wyznaczonego opiekuna
naukowego

posiadającego

uprawnienia

do

prowadzenia

doktoratu

z

danej

dziedziny/dyscypliny. Opiekun w toku studiów może być zmieniony.
5. Ustala się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4,0),
dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
6. Kierownik Studiów Doktoranckich formułuje roczną opinię pisemną na temat pracy
każdego z uczestników Studiów na podstawie:
a) odebranego od uczestnika sprawozdania i spisu jego publikacji,
b) indywidualnej rozmowy z każdym z uczestników, przeprowadzonej w obecności
opiekuna naukowego/promotora i Komisji do spraw Studiów Doktoranckich,
c) opinii prowadzących zajęcia oraz opiekunów naukowych/promotorów.
Po zakończeniu roku akademickiego Kierownik Studiów przedstawia powyższe opinie
Radzie Naukowej IHN PAN w postaci zbiorczego sprawozdania.
7. Skreślenie z listy uczestników Studiów Doktoranckich może nastąpić w przypadkach, o
których mowa w art. 197 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Studiów Doktoranckich podejmuje Kierownik
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Studiów. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dyrektora IHN PAN w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania. Decyzja Dyrektora IHN PAN jest ostateczna.
8. Kandydatom na Studia Doktoranckie przysługuje możliwość trzykrotnego ubiegania się o
przyjęcie w poczet słuchaczy, niezależnie od wieku kandydata i daty ukończenia studiów
magisterskich.
9. Studia Doktoranckie zostają uznane za zakończone dopiero po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora.
10. Na wniosek osoby, która nie ukończyła Studiów Doktoranckich, IHN PAN wydaje
zaświadczenie o ich przebiegu; znajdzie się w nim wykaz przedmiotów zaliczonych przez
doktoranta w programie Studiów Doktoranckich. Wykaz taki może zostać przedstawiony
władzom innego studium doktoranckiego, z możliwością ewentualnego uznania danego
przedmiotu za zaliczony (nie jest to obligatoryjne).
IV. Prawa i obowiązki uczestnika Studiów Doktoranckich
1. Słuchacz Studiów Doktoranckich ma obowiązek:
a) postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
b) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem
studiów,
c) składać egzaminy, odbywać praktyki, indywidualnie pracować naukowo w związku z
samokształceniem i przygotowaniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna
naukowego wybranego po konsultacji z Kierownikiem Studiów oraz spełniać inne
wymogi przewidziane w planie,
d) składać na ręce Kierownika Studiów sprawozdania z rocznych z postępów prac
badawczych, zaopiniowanych przez opiekuna naukowego,
e) przestrzegać przepisów obowiązujących w jednostce naukowej.
2. Każdy uczestnik Studiów Doktoranckich ma prawo:
a) do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu
roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
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b) do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) do otrzymania pomocy materialnej ze środków funduszu pomocy materialnej,
d) do brania udziału w życiu naukowym IHN PAN za zgodą kierowników odpowiednich
jednostek organizacyjnych oraz w konferencjach naukowych, organizowanych przez IHN
PAN,
e) do korzystania z Biblioteki IHN PAN,
f) absolwenci Studiów Doktoranckich mają prawo do odpłatnego uczestniczenia w
zajęciach objętych programem Studiów, opłacając czesne według tych samych stawek, co
inni słuchacze. Uczestnictwo absolwenta Studiów Doktoranckich w zajęciach
dydaktycznych po zakończeniu ostatniego roku studiów doktoranckich wymaga
podpisania aneksu do umowy między słuchaczem a IHN PAN.

V. Przebieg przewodu doktorskiego
1. Wymagania w zakresie uzyskania stopnia naukowego doktora, dotyczące przewodu,
egzaminów i obrony określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. z późn. zmianami o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz właściwe przepisy wykonawcze do tej
ustawy.
2. Przewód doktorski uczestnik Studiów Doktoranckich otwiera w IHN PAN, chyba że Rada
Naukowa postanowi inaczej.
3. Podstawą ubiegania się o otwarcie przewodu jest pozytywna ocena opiekuna naukowego,
dotycząca stanu przygotowania rozprawy.
4. Decyzję o wszczęciu postępowania, zmierzającego do otwarcia przewodu, podejmuje
opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem.
5. Przewód doktorski uczestnika Studiów Doktoranckich jest płatny.
6. Zasady odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego uczestnika Studiów
Doktorskich reguluje zarządzenie Dyrektora IHN PAN z dnia 30 XII 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodów doktorskich.
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7. W przypadku niespełnienia przez doktoranta warunków wymaganych przepisami
ogólnymi i regulaminem Studiów Doktoranckich ich odbycie nie stanowi podstawy do
roszczeń o otwarcie przewodu doktorskiego.
8. Zakończony niepomyślnie przewód doktorski nie może stanowić podstawy żądania
zwrotu kosztów Studiów Doktoranckich.
VI. Warunki płatności
1. Studia Doktoranckie mają charakter odpłatny.
2. Wysokość czesnego ustala Dyrektor IHN PAN.
3. Czesne płatne jest w dwóch ratach. Rata za I semestr płatna jest do 10 października
danego roku, rata II do 10 lutego danego roku.
4. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość tych
opłat określa umowa zawarta między IHN PAN a uczestnikiem Studiów Doktoranckich
zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji z podjęcia Studiów Doktoranckich po rozpoczęciu roku
akademickiego czesne nie podlega zwrotowi.
6. Wnioski o inne rozłożenie opłat będą rozpatrywane indywidualnie.
VII. Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się ustalenia
zawarte w aktach prawnych stanowiących jego podstawę.
2. W sprawach porządku i trybu odbywania Studiów Doktoranckich nie objętych przepisami
niniejszego regulaminu decyduje Dyrektor IHN PAN oraz Rada Naukowa IHN PAN.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora IHN PAN uchwały
Rady Naukowej IHN PAN.
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Regulamin Studiów Doktoranckich IHN PAN zatwierdzony Uchwałą Rady Naukowej IHN PAN
w dniu 12 maja 2016 r.
Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.

