
Uchwała 
Rady Naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych 
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Z dnia 20 marca 2013 r. 
W sprawie szczegółowych zasad studiowania na Studiach Doktoranckich w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji oraz na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy 

Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. 
 
Na podstawie & 9 pkt. 3 i & 10 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie 
Warszawskim (załącznik do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012r.) Rada 
Naukowa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 
 
§ 1 
 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Studiach Doktoranckich w 
Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych przy Wydziale Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji oraz na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach 
Doktoranckich przy Wydziale Historii z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy Regulaminu 
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik do uchwały nr 494 
Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012r.). 

 
§ 2 
 
 W ISNS prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne 4-letnie studia doktoranckie.  

 
§ 3 

1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić w przypadku zmiany formy 
studiów stacjonarnych na niestacjonarne po rozliczeniu danego etapu studiów. 

2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później, niż do 
dnia 15 września 

3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Kierownik Studium. Biorąc pod uwagę 
w szczególności: 

a) dopuszczalny limit ilości studentów na danym roku, 
b) sytuację osobistą studenta. 

 
 
 § 4  
 
Podjęcie studiów w trybie przeniesienia z innej uczelni może nastąpić od II roku studiów. O 
przeniesienie na studia stacjonarne i niestacjonarne mogą się ubiegać studenci 
wydziału/uczelni publicznej lub uczelni prywatnej, prowadzącej studia doktoranckie z 
zakresu socjologii. 
 
 § 5 



1. Przeniesienia z innej uczelni odbywają się w ramach tej samej formy studiowania, z 
tym że studenci studiujący dotychczas stacjonarnie mogą być przyjęci na studia 
niestacjonarne. 

2. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni wraz z 
uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 września. 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 
podejmuje Kierownik Studium, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) limit przyjęć, 
b) dotychczasowe osiągnięcia osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie 

przeniesienia, w tym średnią ocen minimum 4,0 poświadczoną przez sekretariat 
macierzystej uczelni, 

c) różnice programowe, 
d) sytuacje osobista studenta. 

 
§ 6 
 

1. Równoważność przedmiotów i etapów studiów ustala Kierownik Studium biorąc pod 
uwagę program nauczania i plan studiów. 

2. Przedmioty realizowane na innej uczelni krajowej bądź zagranicznej uznaje się za 
równoważne, w szczególności na podstawie porozumień i paragrafów, których 
Uniwersytet Warszawski jest sygnatariuszem. 

3. Maksymalna liczba przedmiotów równoważnych, które są podstawa zaliczenia etapu 
studiów wynosi 2. 

4. Maksymalna liczba przedmiotów równoważnych, które są podstawa zaliczenia całego 
programu studiów wynosi 8. 

5. Maksymalna liczba punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów 
równoważnych, które są podstawa zaliczenia etapu studiów wynosi 5. 

Maksymalna liczba punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, 
które są podstawa zaliczenia całego programu studiów wynosi 20. 
 
§ 7 
 
1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. 
2. Wznowienie następuje na studia prowadzone w tej samej formie, z której student 

został uprzednio skreślony. Kierownik Studium może też podjąć decyzję o 
wznowieniu studenta skreślonego ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. 

3. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do 
dnia 15 września. 

4. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Kierownik Studium, biorąc pod 
uwagę w szczególności: 

a) różnice programowe, 
b) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wznowienie studiów. 

 
5. Wznowienie studiów nie może nastąpić później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru. 
6. Student może wznowić studia tylko raz w trakcie toku studiów. 
7. Wznowienie studiów następuje na zasadach odpłatności za powtarzanie roku studiów. 

 
 
§ 8 
 



Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.  
 
§ 9 
 

1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest akceptacja sprawozdania z pracy naukowej, 
rocznego sprawozdania z przebiegu studiów oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów 
wymaganych planem studiów danego etapu. W toku studiów student ma prawo do nie 
więcej niż 4 ECTS realizowanych poza Instytutem.  
2. Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu powinno być potwierdzone wpisem do indeksu 
przez prowadzącego przedmiot. 
3. Zaopiniowane przez opiekuna/promotora sprawozdanie z realizowanej pracy 
naukowej oraz roczne sprawozdanie z przebiegu studiów składane jest do dnia 30 
września do Kierownika Studium.  
4. Uzyskane zaliczenie etapu studiów jest potwierdzane w indeksie, który należy złożyć 
w sekretariacie studiów do końca sesji poprawkowej.  

 
§ 10 
 

1. Studenci są zobowiązani do odbycia 30 godzin praktyki zawodowej na każdym roku 
studiów. 

2. Obowiązek praktyki obejmuje studentów przedłużających studia ponad 4 lata, o ile nie 
zrealizowali łącznie 120 godzin praktyki zawodowej. 

3. Praktyka zawodowa może częściowo przybierać różne formy, np. prowadzenie koła 
naukowego, współprowadzenie zajęć, sprawdzanie prac egzaminacyjnych itp., za 
zgodą promotora/opiekuna. Obowiązkowe jest jednak przeprowadzenie minimum 10 
godzin rocznie zajęć prowadzonych osobiście. 

4. Praktyki zawodowe można odbywać na poczet lat przyszłych na latach niższych. Nie 
można jednak odraczać wykonania praktyki na danym roku studiów.  

 
 
§ 11 
 
Studenci mogą dokonywać zmiany zapisów na poszczególne zajęcia po początku semestru w 
przypadku: 

a) braku miejsc na wybranym przedmiocie, 
b) nieuruchomienia przedmiotu fakultatywnego z powodu niedostatecznej liczby 

zarejestrowanych uczestników, 
c) zmiany terminu zajęć – do 2 tygodni po ostatniej turze rejestracji, za zgodą 

prowadzącego. 
 
§ 12 
 

1. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów 
danego roku studiów może być warunkowo wpisany na kolejny rok, jeśli nie zaliczył 
nie więcej niż 2 przedmiotów objętych planem studiów danego roku studiów.  

2. Negatywną ocenę rocznego sprawozdania z pracy naukowej uznaje się za niezliczony 
przedmiot. 

3. Niezaliczenie praktyki zawodowej uznaje się za niezliczony przedmiot. 
4. Wniosek o wpis warunkowy na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się 

nie później niż 30 września. 



5. Decyzję o wpisie warunkowym na kolejny etap studiów podejmuje Kierownik 
Studium biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) liczbę niezliczonych przedmiotów, 
b) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wpis warunkowy. 

 
§ 13 
 
Student, który nie uzyskał zaliczenia danego przedmiotu, i w związku z tym uzyskał 
warunkowy wpis na rok wyższy, może go powtarzać nie więcej niż jeden raz. Jeżeli kolejny 
raz nie uzyskał zaliczenia, zostaje skierowany na powtarzanie roku, na którym prowadzony 
jest ten przedmiot. Jeśli w dalszym ciągu student nie uzyska zaliczenia przedmiotu, zostaje 
skreślony z listy studentów. 
 
§ 14 
 

1. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się 
nie później niż do dnia 30 września. 

2. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Kierownik Studium 
biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) liczbę niezliczonych przedmiotów, 
b) sytuacje osobistą osoby ubiegającej się o skierowanie na powtarzanie etapu studiów. 

 
§ 15 

 
1. Opiekunem naukowym studenta studiów doktoranckich może być samodzielny 

pracownik naukowy. 
2. Opiekuna naukowego wyznacza Kierownik Studium na wniosek studenta. 
3. Zmiana opiekuna naukowego następuje na wniosek opiekuna naukowego lub na 

wniosek studenta, nie później niż na IV roku studiów. 
 
 

 
Warunki procedury doktoryzowania regulują odrębne przepisy. 
 
 
 
Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 
 

 
 

 


