
Załącznik nr 1 

ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH NA 
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 
PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIÓW 
DOKTORANCKICH NA WYDZIALE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I 
RESOCJALIZACJI Z SIEDZIBĄ W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK 
SPOŁECZNYCH UW 

 

1. Studia doktoranckie w ISNS UW są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych.  

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, z zastrzeżeniem zawartym w §3 
Regulaminu Studiów Doktoranckich UW.  

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłat ustala Rektor UW na 
wniosek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW 
zaopiniowany przez samorząd doktorancki.  

4. Studia doktoranckie trwają 4 lata:  

a) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności: czasowej niezdolności do 
odbywania studiów spowodowanej chorobą; konieczności sprawowania osobistej 
opieki nad chorym członkiem rodziny; konieczności sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej 
niepełnosprawności, kierownik studiów doktoranckich może na wniosek doktoranta 
przedłużyć okres odbywania studiów, łącznie nie dłużej niż o jeden rok (§16 pkt. 2. 
Regulamin Studiów Doktoranckich UW). 

b) Kierownik studiów doktoranckich może na wniosek doktoranta przedłużyć okres 
odbywania studiów doktoranckich w przypadkach uzasadnionych koniecznością 
prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, łącznie nie 
dłużej niż o dwa lata (§16, pkt. 3 Regulamin Studiów Doktoranckich UW); do 
wniosku doktorant dołącza informację o wykonanych dotychczas i planowanych 
pracach nad doktoratem, a także opinię promotora o zaawansowaniu tych prac wraz 
z przewidywanym terminem obrony dysertacji.  

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych UW  

6. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest realizacja programu studiów 
doktoranckich, zgodnie z planem tych studiów.  

7. Etapem studiów i okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki, 
a rozliczenie danego roku akademickiego powinno nastąpić nie później niż do 30 
września. 

8. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki 
zawodowe, w tym prowadzenie i współprowadzenie przez doktoranta zajęć 
dydaktycznych pod opieką opiekuna naukowego/promotora (w wymiarze co najmniej 10 
godz. i nie większym niż 90 godz. rocznie), a także zajęcia z przedmiotów ogólnych 
wykładanych na UW, które mogą być prowadzone również w formie kształcenia na 
odległość. 



9. Doktoranci mogą w każdym roku akademickim w porozumieniu z kierownikiem studiów 
doktoranckich i Wydziałowej Rady Doktorantów zgłaszać Seminarium doktoranckie 
prowadzone przez Wydziałową Radę Doktorantów (Seminarium Wydziałowej Rady 
Doktorantów); zajęcia są obligatoryjne. 

10. Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych programem 
studiów. 

11. Doktorant, który nie posiada tytułu zawodowego magistra lub licencjata w zakresie 
socjologii jest zobowiązany do końca III roku studiów zaliczyć w ISNS UW i zdać 
egzaminy z następujących przedmiotów: (a) Podstawy socjologii, (b) Metody badań 
społecznych, (c) Współczesne teorie socjologiczne. 

12. Rejestracji na kolejny rok studiów dokonuje kierownik studiów doktoranckich na 
podstawie:  

a) zaliczenia zajęć prowadzonych dla doktorantów danego etapu studiów lub 
równoważnych realizowanych w ramach wymiany stypendialnej,  

b) realizacji szczegółowego planu studiów,  

c) złożonego przez doktoranta i zaakceptowanego przez opiekuna naukowego lub 
promotora sprawozdania z indywidualnej pracy naukowej w danym roku studiów 
(sprawozdanie należy złożyć nie później niż do 30 września).  

13. Warunkiem uzyskania przez doktoranta zaliczenia ostatniego roku studiów doktoranckich 
jest złożenie sprawozdania merytorycznego z prowadzonych badań, w tym 
realizowanych w ISNS UW w ramach przyznanego tematu badawczego (DSM). 

14. Doktorant, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów 
danego etapu może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny 
etap studiów, jeżeli złoży odpowiedni pisemny wniosek.  

15. Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z 
uzasadnieniem składa się w ciągu tygodnia od zakończenia poprawkowej sesji 
egzaminacyjnej semestru letniego. W przypadku braku wniosku doktorant może zostać 
skreślony z listy doktorantów na zasadach § 20 pkt 1) Regulaminu Studiów 
Doktoranckich na UW.  

16. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów 
podejmuje kierownik studiów doktoranckich.  

17. Opłaty za usługi edukacyjne w związku z powtarzaniem na studiach doktoranckich 
stacjonarnych i niestacjonarnych przedmiotów, semestru lub roku:  

a) powtarzanie semestru studiów doktoranckich – 815 zł 

b) powtarzanie roku studiów doktoranckich – 1630 zł 

c) powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach doktoranckich – 200 zł 

d) powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach doktoranckich – 400 zł 

18. Doktorant jest zobowiązany do systematycznych konsultacji z opiekunem 
naukowym/promotorem. 

19. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do Dyrektora ISNS z 
wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia. W 
uzasadnionych przypadkach Dyrektor ISNS może podjąć decyzję o zmianie opiekuna 
naukowego. (§7 Regulamin Studiów Doktoranckich UW) 



20. Doktorant może wystąpić do Rady Naukowej ISNS z wnioskiem o zmianę promotora. 
Wniosek wymaga uzasadnienia i zgody obu promotorów (obecnego i przyszłego). W 
uzasadnionych przypadkach Rada Naukowa może podjąć decyzję o zmianie promotora. 

21. Opiekun naukowy w przypadku istotnych trudności w sprawowaniu opieki naukowej nad 
doktorantem może złożyć Dyrektorowi ISNS rezygnację z opieki naukowej nad 
doktorantem, a w sytuacji, gdy jest promotorem, wystąpić do Rady Naukowej o zmianę 
promotora lub zamknięcie przewodu.  

22. Doktorant jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca 
VII semestru studiów. 

a) Do otwarcia przewodu niezbędne jest przedstawienie tematu rozprawy, rozwiniętej 
koncepcji pracy i przynajmniej 100 stron dysertacji przyjętej przez opiekuna 
naukowego oraz złożenie w sekretariacie ISNS UW dokumentów wymaganych na 
mocy innych przepisów. Wniosek o otwarcie przewodu doktorant składa do Rady 
Naukowej ISNS UW.  

b) Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej 
do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji 
naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 
czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja 
dzieła artystycznego (Art. 11, pkt. 2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dz. U. z dnia 21 czerwca 2016 
r. poz. 882) 

23. Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów otworzył 
przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu 
kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w 
ciągu dwóch lat od ukończenia studiów (§ 19 pkt 2. Regulamin Studiów Doktoranckich 
UW).  

24. Rada Naukowa ISNS UW może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie 
przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu. 
Okresu urlopów i przedłużeń studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu (§ 19 
pkt 3. Regulamin Studiów Doktoranckich UW) 

25. Doktorantom przysługuje prawo korzystania z oferty stypendialnej. Wyjazd na 
stypendium naukowe w czasie roku akademickiego wymaga zgody kierownika studiów 
doktoranckich i opiekuna naukowego/promotora.  

26. Doktorantom przysługuje prawo do ubiegania się o stypendia naukowe, pomoc 
materialną i socjalną. Warunkowy wpis na kolejny etap studiów wyklucza ubieganie się o 
stypendium dla najlepszego doktoranta oraz o inne stypendia naukowe.  

27. Doktorant, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów oraz ma 
otwarty przewód doktorski po zakończeniu studiów może otrzymać zaświadczenie  
o przebiegu studiów doktoranckich. Zaświadczenie wydaje się na wniosek doktoranta.  

28. Skreślenie z listy doktorantów następuje zgodnie z § 20 Regulaminu Studiów 
Doktoranckich UW, a w szczególności: (a) na wniosek doktoranta, (b) w wypadku 
niewypełnienia zadań przewidzianych w programie studiów, (c) dodatkowo na studiach 
niestacjonarnych – niewniesienia w wyznaczonym regulaminem terminie opłat za studia. 



29. Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik studiów doktoranckich i informuje o 
niej Dyrektora, Dziekana oraz Rektora UW. Od decyzji kierownika studiów 
doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora UW w trybie ustalonym w §20 
Regulaminu Studiów Doktoranckich UW. 

30. Doktorant na przedłużonych latach studiów ma obowiązek uzyskać zaliczenie z 
seminarium doktoranckiego. 

31. Doktorant, który przenosi się z innej uczelni lub wznawia studia ma obowiązek uzupełnić 
różnice programowe w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów doktoranckich. 

 
 


