Zarządzenie nr 06/2018
Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z 21 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu doktorskiego
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Działając na podstawie § 31 ust. 9 pkt 4 a)c Statutu DSW zarządzam, co następuje:
§1. Wprowadzam „Regulamin programu doktorskiego”, stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2. Realizację programu powierzam Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych i Dziekanowi
Nauk Społecznych i Technicznych.
§3. Nadzór nad realizacją programu doktorskiego sprawuje Rektor DSW.
§4. Traci moc Zarządzenie nr 32/2010 Rektora z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu
programu doktoranckiego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR DSW
prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 06/2018 Rektora DSW

REGULAMIN PROGRAMU DOKTORSKIEGO

I. Postanowienia ogólne
1. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorski z nauk
społecznych w dyscyplinie pedagogika.
2. Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program
doktorski z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznawaniu i komunikacji społecznej.
3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i pomoc w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej.
II. Nabór
1. Uczestnikiem Programu może być każdy absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra
lub równoważny, zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych.
2. Osoba zamierzająca przystąpić do Programu odbywa rozmowę z Dziekanem podstawowej
jednostki organizacyjnej na temat swoich zainteresowań naukowych.
3. Dziekan kieruje kandydata do odpowiedniego opiekuna naukowego.
4. Dziekan może powierzyć wykonywanie uprawnień i obowiązków nadanych mu niniejszym
regulaminem wybranej przez siebie osobie, przy czym odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykonanie spoczywa na Dziekanie.
5. Kandydat kontaktuje się ze wskazanym opiekunem naukowym, który podejmuje decyzję
w sprawie przyjęcia go na prowadzone przez siebie seminarium doktoranckie. Decyzja opiekuna
musi być wyrażona na piśmie.
6. Kandydat zgłasza się do Sekretariatu Dziekana z kompletem dokumentów zawierającym:
‒ wniosek o przyjęcie do Programu Doktorskiego
‒ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra lub
równoważnego,
‒ list motywacyjny zawierający określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu
badawczego,
‒ wypełniony kwestionariusz osobowy,
‒ zgodę opiekuna naukowego,
‒ deklarację wnoszenia opłat za udział w Programie,
‒ dwie fotografie
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7. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi, którzy nie są uprawnieni do odbywania kształcenia
na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt. 4 oraz ust. 4 pkt. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą przystąpić do programu,
jeżeli wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie
kształcenia, jak też posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po
rozpoczęciu kształcenia, zobowiązani są też dodatkowo przedstawić następujące dokumenty:
‒ ważną wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium
Polski.
‒ dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, o którym mowa w § 2 ust. 3, 4
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w zw. z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub świadectwo, dyplom lub inny dokument
potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były
prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia
w Polsce, jak też certyfikaty wymienione w rozporządzeniu RM z dnia 16.12.2009 r.,
‒ w braku dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, o których mowa
powyżej, kandydaci niebędący obywatelami polski mogą wnioskować o udział w dodatkowo
płatnym kursie języka angielskiego, organizowanym przez Dolnośląską Szkołą Wyższą, która
uprawniona jest do wydania przewidzianego przepisami prawa dokumentu potwierdzającego
znajomość języka angielskiego, niezbędnego do uczestnictwa w programie doktorskim,
‒ dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uznany za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą, z którego sporządzona zostanie kopia, następnie
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sekretariat Dziekana.
8. Kandydat podpisuje Umowę o uczestnictwie w Programie.
9. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Rektora i Dziekana Wydziału, zostaje przekazany
uczestnikowi programu doktorskiego, drugi pozostaje w dokumentacji Dziekana. Podstawowe
informacje o uczestnikach Programu są na bieżąco przekazywane do Dyrektora Biura
Prezydenta i Rektora.
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III. Opłaty
1. Opłaty za Program doktorski określa zarządzenie Prezydenta DSW w sprawie wysokości, zasad
i terminów wnoszenia opłat za studia.
2. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego
semestru, wypełniając stosowną deklarację.
3. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni
z opłat, o których mowa w pkt. 1.
4. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia uczestnictwa w Programie doktorskim,
zwrotowi podlega część wniesionej opłaty, zgodnie z zasadą, że opłata za każdy rozpoczęty
kalendarzowy miesiąc Programu stanowi 20% opłaty semestralnej. Program rozpoczyna się
w semestrze zimowym 1 października, a w semestrze letnim 1 marca.
IV. Organizacja
1.

Program doktorski obejmuje:
‒ seminaria doktoranckie,
‒ cykliczne seminaria tematyczne,
‒ konwersatoria doktoranckie.

2.

Udział w sympozjach, konferencjach, szkołach letnich, itp., organizowanych przez DSW jest
nieobowiązkowy i dodatkowo płatny.

3.

Seminaria doktoranckie są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy.

4.

Dziekani aktualizują co semestr informator o prowadzonych seminariach doktoranckich.

5.

Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż 10 osób.

6.

Liczba godzin seminarium doktoranckiego wynosi co najmniej 12 w semestrze.

7.

Cykliczne seminaria tematyczne, konwersatoria doktoranckie wymienione w pkt. 1, mogą być
prowadzone również przez przedstawicieli innych ośrodków naukowych.

8.

8. Dwa razy w roku (do dnia 28 lutego i 30 września) uczestnik Programu ma obowiązek
złożyć u Dziekana sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna
naukowego.

9.

Uczestnik programu może wystąpić z wnioskiem do Dziekana o uczestnictwo w wybranych
zajęciach prowadzonych w ramach studiów doktoranckich.

10. Na prośbę uczestnika Programu wystawia się stosowne zaświadczenie.
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V. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik bierze udział w Programie do momentu złożenia ukończonej rozprawy doktorskiej,
jednak nie dłużej niż osiem semestrów.
2. Uczestnik może skierować wniosek do Dziekana o zmianę opiekuna naukowego.
3. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej uczestnika Programu Dziekan
w porozumieniu z opiekunem naukowym, może zawiesić uczestnika w prawach i obowiązkach
lub skreślić z listy uczestników Programu.
4. Zawieszenie (lub ewentualne skreślenie z listy uczestników Programu) następuje również
w przypadku niewywiązywania się z płatności.
5. Uczestnik Programu, zawieszony w prawach i obowiązkach, może zostać ponownie przyjęty,
jeśli wykaże się stosownymi postępami w pracy naukowej i wywiąże z płatności.
6. Zawieszenie Uczestnika, trwające dłużej niż dwa semestry, stanowi podstawę do rozwiązania
z nim umowy.
7. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę uczestnictwa w Programie,
z pisemnym podaniem przyczyny.
8. Organizacja przewodu doktorskiego podlega odrębnemu Regulaminowi.

REKTOR DSW
prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz

wersja 1

4

