Załącznik nr 2
do Uchwały Senatu ASP nr 31/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Specyfikacja istotnych zmian
wprowadzonych do Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Zmianie uległa struktura dokumentu, który obecnie podzielony jest na 13 rozdziałów:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DZIEKAN I RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
III. REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
IV. PROMOTORZY
V. PROCES KSZTAŁCENIA
VI. OCENA ŚRÓDOKRESOWA
VII. ZASADY UDZIELANIA URLOPU
VIII. ZAKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA I WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
IX. SKREŚLENIE Z LISTY DOKTORANTÓW
X. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
XI. SAMORZĄD I ORGANIZACJE DOKTORANTÓW
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wykaz istotnych zmian
Istotne zmiany w treści regulaminu wynikają z pełniejszego dostosowania go do ustawy
i projektu Statutu ASP oraz pozostałych, uchwalonych wcześniej przez Senat, dokumentów
Szkoły Doktorskiej (Programu kształcenia oraz Warunków i trybu rekrutacji).
1. Wszelkie pozostałe zapisy o studiowaniu zastąpiono kształceniem.
2. W § 1 ust. 2. zaznaczono, zgodnie z projektem Statutu (§ 49 ust. 1.4), że Szkoła Doktorska jest
jednostką organizacyjną uczelni.
3. § 2 ust. 4. uzyskuje brzmienie: Dokumentacja Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w języku
polskim. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się dokumenty w języku angielskim.
4. § 4 ust. 4. zmodyfikowano w ten sposób, by dziekanem Szkoły Doktorskiej mógł być doktor
(wcześniej doktor habilitowany).
5. W § 4 ust. 3. i § 6 ust. 2. dodano, wynikające z projektu Statutu, zapisy dotyczące długości
kadencji dziekana oraz Rady Szkoły Doktorskiej.
6. W § 5 ust. 1. litery h) oraz j), dotyczące przejęcia i odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej,
otrzymują brzmienie zgodne z ustawą (odpowiednio: wpis na listę i decyzja administracyjna).
7. § 7 ust. 1. przyjmuje brzmienie:
Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:
a) wspieranie dziekana przy tworzeniu strategii działania i promocji Szkoły Doktorskiej,
b) wspieranie dziekana przy opracowywaniu projektu programu kształcenia,
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c) wspieranie dziekana przy opracowywaniu projektu zasad rekrutacji i wyłanianiu składu komisji
rekrutacyjnej,
d) opracowanie procedury przebiegu oceny śródokresowej,
e) opracowanie procedury przebiegu ewaluacji Szkoły Doktorskiej,
f) wspieranie współpracy promotorów z doktorantami,
g) opiniowanie indywidualnych planów badawczych doktorantów,
h) opiniowanie wniosków o skreślenie z listy doktorantów,
i) opiniowanie kwestii odwołania i powołania nowego dziekana Szkoły Doktorskiej,
j) opiniowanie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej.
8. W § 11 ust. 5. dodano zapis z ustawy (art. 200 ust. 7): Jednocześnie można być doktorantem tylko
w jednej szkole doktorskiej.
9. § 15 ust. 1. uzupełniono o informację dotyczącą czasu trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej
(6 semestrów).
10. § 15 ust. 4. przyjmuje brzmienie: W programie kształcenia określa się język wykładowy
obowiązujący w Szkole Doktorskiej.
11. Z rozdziału V. PROCES KSZTAŁCENIA usunięte zostały zapisy dotyczące punktów ECTS
oraz ocen, ponieważ, zgodnie z Programem kształcenia, nie będą one stosowane w Szkole
Doktorskiej.
12. W § 18 ust. 4. uzupełnione zostaną wskazane załączniki (litery a, b, c).
13. W § 19 ust. 6., dotyczącym składowych oceny śródokresowej doktoranta, uwzględniono
również ocenę odbytych praktyk zawodowych (litera d).
14. § 25 ust. 1. litera h) otrzymuje brzmienie: złożenie rozprawy doktorskiej nie później niż przed
upływem ostatniego semestru kształcenia,
15. Z § 25 i 28 usunięto zapisy o kodeksie etyki doktoranta.
16. W § 28 dodano dwa bazujące na projekcie Statutu ustępy:
4. Rektor, dziekani oraz dziekan Szkoły Doktorskiej mogą przeznaczać środki, w tym środki
finansowe, na działanie organizacji doktoranckich, a także działających w ASP stowarzyszeń
zrzeszających doktorantów, studentów i pracowników uczelni.
5. Organizacje doktoranckie korzystające z środków, o których mowa w ust. 4, składają corocznie
sprawozdanie z działalności. Szczegółowe zasady składania tych sprawozdań określa Rektor.
17. W § 29 dodano ustęp 2.: Organizację i szczegółowy tryb postępowania komisji dyscyplinarnych
określa statut.
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18. Dodano rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE w brzmieniu:
§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, statucie bądź ustawie rozstrzyga Rektor.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

dr hab. Jakub Jernajczyk
dziekan Szkoły Doktorskiej
ASP we Wrocławiu
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