
Regulamin dziennego Studium Doktoranckiego

w dziedzinię nauk o Zięmi w zakresie oceanologii
w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

zatwierdzony przez Radę Naukową Io PAN
w dniu 26 czerwca2Ol? r.

$ L. Zasady ogólne

l. Regulamin określa:
- zasady rekrutacji, organizację i funkcjonowanie Studium Doktoranckiego (zwanego dalej
Studium) w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (dalej zwanym IO PAN)

- prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium sprawuje Rada Naukowa Io PAN za
pośrednictwem Rady Studium.

3. Na podstawię rekomendacji poczynionej przez Radę Studium, Rada Naukowa Io PAN
zatwięrdza:
- program kształcenia, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów
- warunki i tryb rekrutacji na Studium
- szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Studium

4.Bieżące działania związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Studium koordynuje
Kierownik Studium.

S.PrzęłoŻonym i opiekunem doktorantów Studium jest Dyrektor Io PAN.

6. Reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii doktorantów Io PAN są organy
samorządu doktorantów.

g 2. Zasady przyjmowania na Studium Doktoranckie IO PAN

1. Limit miejsc na Studium ustala Dyrektor IO PAN.

2. Na Studium przyjęta moze być osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

_ posiada dyplom potwierdzający ukończenie, z wynikiem co najmniej dobrym, studiów
II stopnia lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym
zasady uzna-wania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy.
obowiązek przedstawienia dokumentu potwieńzającego nostryfikację dyplomu lub jego
uznanie według innych zasad spocz}'wa na kandydacie na Studium,

- złoŻyła egzamin z języka angielskiego z wynikiem pozytywnym i uzyskała pozytyrvną
ocenę z rozmory kwalifi kacyjnej,

- uzyskała potwierdzonąna piśmie zgodę na sprawowanie opieki naukowej od pracownika
Io PAN, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Rekrutacja na Studium odbywa się w drodze konkursu. W przypadku zgłoszenia większej
|iczby kandydatów od liczby wskazanej przez Dyrektora Io PAN, przyjęci zostają
kandydaci, którzy uzyskali najwyŻsze oceny w rozmowie kwalifikacyjnej.

4. Na stronie internetowej Io PAN dostępny jest wykaz pracowników Io PAN mogących
pełnió funkcję opiekuna naukowego ) wraz z informacją o tematyce badań naukowych.

5. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna' w skład której wchodzą członkowie
Rady Studium z Kierownikiem Studium, potencjalni opiekunowie oraz przedstawiciel
samorządu doktorantów.
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6. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację według zasad uchwalonych przez Radę
Naukową Io PAN o trybie rekrutacji na Studium Doktoranckie Io PAN.

7.Przed rozpoczęciem roku akademickiego Dyrektor Io PAN na wniosek Komisji
Rekrutacyjnej ogłasza listę osób przyjętych na Studium Doktoranckie Io PAN.

8. Wyniki rekrutacji zostają podane na stronie internetowej Studium oruz przesłane
zainteresowanym.

9' Kandydat ma 14 dni od dnia otrzymanta decyzji o nieprzyjęciu na Studium na odwołanie
się do Dyrektora Io PAN. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków
i trybu rekrutacji. Decyzja Dyrektora w sprawie odwołania jest ostateczna.

10. Warunki i tryb rekrutacji na Studium zostająpodane na stronie internetowej Studium oraz
w prasie, nie póŹniej niz 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akadęmickiego' w którym
r ozp o czynają się studia.

ll.Przyjęcie w poczet doktorantów IOPAN następuje po złożeniu ślubowania. Treśó
ślubowania podano w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

12. Po zŁoŻęniu ślubowania doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz indeks
uczestnika studiów doktoranckich, w którym dokumentowany jest przebieg studiów.

$ 3. Organtzacja Studium Doktoranckiego IO PAN

1. Studia na Studium Doktoranckim Io PAN trwają cztery lata. Rok akademicki na Studium
dzielt się na dwa semęstry' dwie sesje egzaminacyjne oraz pruerwę międzysemestralną
i wakacyjną - w łącznym wymtarzę 8 tygodni w ciągu roku.

Z'Liczbę i formę zajęć na Studium (wykłady, seminaria, konwersatoria itp.) ustala Rada
Studium w wymiarze niezbędnYm, bY ztealizować program Studium' jednak nie mniej
niż;

- 30 godzin wykładów/semestr zakonczonych egzaminem
- 30 godzin lektoratu języka angielskiego zakonczonych zaltczeniem/semestr
- 1 5 godzin seminarium doktorskiego/semestr, zakonczony ch zaliczeniem
- 400 godzin zajęć terenowych lub laboratoryjnych/semestr, mających na celu uzyskanie
wyników do przygotowywanej rozprawy doktorskiej, zaltczanych bez oceny pruez
opiekuna naukowego

Dodatkowo kaŻdy student w porozumięntu z opiekunem naukowym może uczestniczyÓ
w wykładach fakultatywnych i kursach specjalistycznych.

3.Uczestnik Studium, ffd podstawie rekomendacji opiekuna naukowego i Kierownika
Studium, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia dfugotrwałych
badań naukowych, moŻe uzyskać zgodę Dyrektora Inst1tutu na przedłuzenie okresu
odbywania studiów doktoranckich o jeden rok, nie więcej niż dwukrotnie.

4. W przypadkach losowych, okres odbywania studiów doktoranckich moŻę być
przedłużony łącznie nie dłużej niz o rok, w szczególności w przypadku:

- czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą
- sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
- sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełno sprawno śc i

5. okres odbylvania studiów doktoranckich przedłuŻa się o okres trwania urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
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macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

6. Opiekun naukowy doktoranta jest zobowipany do wspierania doktoranta w pracy
badawczej, jak również w pozyskiwaniu środków na rea|izację badan, w tym
w szczegó|ności w ramach projektów badawczych'

7. Kierownik Studium raz do roku dokonuje oceny postępów w realizacji programu studiów
kazdego z doktorant ów, z uwzględnieniem:
- postępów w badaniach
- ocen zprzedmiotów objętych programem studiów
- realizacji powierzonych mu obowiązków seminaryjnych

8. Na podstawie dokonanej oceny postępów w rea|izacji programu Studium' Kierownik
Studium Doktoranckiego Io PAN za|icza (lub nie) kolejne semestry studiów
doktoranckich.

9.ZastrzeŻenia doktoranió*, wniesione w formie pisemnej, dotyczące realizacjt programu
studiów rozpatruje Rada Studium' a ostateczną decyzję w sprawach spornych podejmuje
Dyrektor IO PAN.

10. Kierownik Studium podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników
Studium w następuj ący ch przy padkach :

- stwierdzenie niepodjęcia studiów doktoranckich w terminie 1 miesiąca od daty
rozpoczęcia zajęó

- rezygnacji ze studiów doktoranckichzŁożonej w formie pisemnej
- nieprzestrzegania regulaminu Studium, w tym uchybień w którymkolwiek z trzech
wymogów regulaminu wymienionych w pkt. 7 części ,,organizacja Studium
doktoranckiego IO PAN

- utraty przez doktoranta zdolności do czynności prawnych

ll.Doktorant skreślony z listy uczestników Studium może odwołaó się do Dyrektora
Io PAN w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu. odwołanie powinno
zawięraó pisemną opinię Rady Studium.
DecyzjaDyrektora Io PAN w sprawie odwołania jęst ostateczna.

12. Na wniosek osoby, która nie ukohczyła Studium, Instytut wydaje jej zaświadczenię
o przebiegu studiów doktoranckich.

13. Po zakończęniu kazdego roku akademickiego Kierownik Studium przedstawia
Dyrektorowi Io PAN oraz Radzie Naukowej Io PAN sprawozdanie zawierające ocenę
funkcj onowania Studium.

$ 4. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

1. obowiązkiem doktoranta jest postępowanie zgodnie z treściąślubowania.

2. Doktorant obowiązany jest do:
- prowadzenia badań naukowych, uzyskiwania za|iczeń t zdalv.ania egzaminów zgodnie
Z programem studiów, a także składania sprawozdań dokumentujących postępy
w realizacji programu studiów

- realizacji, w odpowiednich terminach i w porozumieniu z opiekunem naukowym,
działań związanych z ptzewodem doktorskim

- przestrzegania przepisów obowiązujących w Io PAN, a w szczególności przepisów
zaw aĘ ch w Regulaminie Studium
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3. Doktorant ma obowiązek odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.

4. Doktorant moŻe pozostawać w stosunku praay, ale wykonywanie pracy nie może
kolidowaó zzajęciami wynikającymi z programu studiów.

5. Uczestnik Studium moŻe uzyskaó na okres 1 roku stypendium doktoranckie zgodnie
z Regulaminem Rozdziału Środków na finansowanie młodych naukowców. Stypendium
moŻe zostać przyznane co najwyżej czterokrotnie.
Ponadto Doktorantowi mogą być przyznane:

a) stypendium doktorskie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, jeŻeli ma
w szczęĘ przewód doktorski

b) pomoc materialna w formie:
- stypendium socjalnego
- zapomogi
- stypendium dla v,ryróŻniających się doktorantów
- stypendium specja}nego dla osób niepełnosprawnych
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

c) stypendium lub pomoc materialna przyznane przez osoby fizyczne lub prawne, w tym
przez jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w innych
przepisach

6. Stypendium doktoranckie wypłacane jest przez instytucję, w której uczestnik Studium
przygotowuj e rozprawę doktorską.

7. Stypendium doktorskie moze byÓ przyznane ptzez pracodawcę, osobę prawną lub
flzy czną ucz e stn ikow i S tud ium, j eŻeli w szczęto mu prz ewó d doktorski.

8. Za udział w projektach badawczych doktorant może uzyskiwaó dodatkowe
vłynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych projektów.

9' Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego i Kierownika Studium
moŻe zgodzić się na oddelegowanie doktoranta w celu uczestniczenia w krajowej lub
m i ędzynarodowej konferencj i naukowej, wyprawie badaw czej lub szko leniu.

10. Uczestnik Studium otrzymuje legitymację doktoranta. Wzór legitymacji oraz wysokość
opłaty za wydanie legitymacji oraz jej duplikatu regulują odrębne przepisy
(Rozporządzenie Ministra Nauki i SzkolnictwaWyŻszego Dz.U. z2011 r' Nr 225, poz'
13s 1).

1 1. Uczestnikom Studium przysługuje uprawnienie do ubezpieczenia społecznego
i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

l2. Skreślenie z listy uczestników Studium Doktoranckiego powoduje utratę świadczeń.

13. Na wniosek uczestnika Studium skreślonego z listy słuchaczy Studium wydaje się
zaświadczenie o przebiegu studiów.

14. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrea|izowanie programu Studium
Doktoranckiego oraz uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego
doktora nadanego uchwałąRady Naukowej lub Rady Wydziału.

15. Absolwent Studium otrzymuje zaświadczęnie o przebiegu studiów otaz dyplom
potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora zgodnie z odrębnymi przepisami.



$ 5. Ramowy program kształcenia na Studium Doktoranckim Io PAN

I.Zaltczęnie przedmiotu lub egzamin przeprowadza osoba prowadząca dany przedmiot
według następującej skali: bardzo dobry (5)' dobry (4), dostateczny (3), niedostateczny (2).

2.W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu, uczestnik Studium ma prawo do
jednego egzaminu poprawkowego. Tęrmin egzaminu poprawkowego .vqtznacza
egzaminator w uzgodnieniu z Kierownikiem Studium.

3. Uchwalony przęZ Radę Naukową Io PAN program studiów doktoranckich, w odniesieniu
do przedmiotów nauczania odpowiada59 punktom ECTS, przy czym:

- wymiar przedmiotów o charakterze podstawowym i przedmiotów specjalistycznych
z danej dyscypliny odpowiada l5 punktom ECTS

- wymiar przedmiotów o charakterze fakultatywnym odpowiada 8 punktom ECTS
- wymiar zajęó terenowj'ch i laboratoryjnych odpowiada 18 punktom ECTS
- wymiar zajęó seminaryjnych odpowiada 12 punktom ECTS
- wymiar lektoratów z języka obcego odpowiada 3 punktom ECTS
- wymiar zajęć dydakĘcznych odpowiada 3 punktom ECTS

4. Program kształcenia na studiach doktoranckich jest podawany do wiadomości publicznej
poprzęZ publikację na stronie internetowej Studium, ewęntualnie w inny zv,yczĄowo
przyjęty sposób, najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego,
w którym rozpoczynają się studia.

5. opis efektów kształcęnia w zakresie studiów doktoranckich w Io PAN podano
w załącznlkunt Ż.

6. Semestr studiów na Studium zalicza Kierownik Studium.

7.Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie póŹniej niŻna III roku studiów.

8. Uczestnicy Studium zobowiązani sądo realizacji ustalonego programu studiów i składania
po każdym semestrze Kierownikowi Studium zaopiniowanychprzez opiekuna naukowego
sprawozdań z przebiegu pracy naukowej.

9. Uczestnictwo w konwersatońum z języka angielskiego i w seminarium z dyscypliny
dodatkowej (fiozoftalekonomia) nie jest obowiązkowe, ale doktorant zobowiązany jest do
złoŻęnia egzaminów ztych przedmiotów przed publicznąobronąrozprawy doktorskiej.

$ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od I października 2012 r., przy czym realizacja programu
kształcenialstudiów na studiach doktoranckich rozpoczętych w roku akademickim
201112012lub wcześniej odbywa się według dotychczas obowiązujących przepisów.

Ż. Zmian w Regulaminie Studium zatwięrdzonych prZęZ Dyrektora Io PAN na wniosek
Kierownika Studium lub Rady Studium dokonuje Rada Naukowa IO PAN.

3. Kierownik Studium zapewnia uczestnikom Studium dostęp do obowiązujących aktów
prawnych dotyczących stopni naukowych, funkcjonowania Studium Doktoranckiego'
przeprowadzania przewodów doktorskich i zobowiązań oraz świadczeń materialnych.

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowi ązuj ące dotyczące studi ów doktorancki ch i doktorantów.
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5.Przy interpretacji zapisów zawartych w niniejszym
określone w Europejskiej Karcie Naukowca.

Regulaminie stosuje się zasady
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