
 

Regulamin studiów doktoranckich 

„Techniki informacyjne - teoria i zastosowania” 

b d cych kontynuacj  studiów  

„Informatyka w zarz dzaniu i finansach” 

prowadzonych 

 

w Instytucie Bada  Systemowych PAN 

 

Studia doktoranckie „Techniki informacyjne - teoria i zastosowania” zwane dalej „Studiami 

Doktoranckimi”, prowadzone s  w Instytucie Bada  Systemowych PAN, zwanym dalej  

„IBS PAN”, na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, 

poz. 619). 

2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach  naukowych i tytule naukowym oraz  

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595).  

3. Ustawy z 27 lipca 2005 roku  Prawo o Szkolnictwie Wy szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, 

poz.1365). 

4. Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz.455). 

5. Rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 1 wrze nia 2011 roku 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1169). 

6. Rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 grudnia 2013 roku 

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.  

7. Rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 pa dziernika 2006 

roku w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkole  oraz ich 

uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, 

poz. 1406).  

8. Rozporz dzenia Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 1 wrze nia 2011 r. w sprawie 

nostryfikacji dyplomów uko czenia studiów wy szych za granic  (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 196, poz. 1168). 

9. Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 22 wrze nia 2011 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynno ci w przewodach 

doktorskich, w post powaniu habilitacyjnym oraz w post powaniu nadanie tytułu 

profesora (Dz. z 2011 r.  Nr 204 poz. 1200). 

 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 

1. Studia Doktoranckie przygotowuj  do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie 

informatyka lub automatyka i robotyka. 

2. Studia Doktoranckie prowadzone s  jako studia niestacjonarne. 
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3. Studia Doktoranckie s  odpłatne. 

4. Wysoko  opłat ustala Dyrektor IBS PAN. 

5. Warunki odpłatno ci za Studia Doktoranckie okre la umowa zawarta w formie pisemnej 

mi dzy doktorantem a IBS PAN. 

6. W przypadku specjalnego trybu rekrutacji, wymienionego w pkt. 11 dokumentu „Warunki 

i tryb rekrutacji na studia doktoranckie”, stanowi cego zał cznik do niniejszego 

regulaminu oraz w innych szczególnych przypadkach, Dyrektor IBS PAN mo e zwolni  

uczestników Studiów Doktoranckich z opłat za studia.  

 

Organy podejmuj ce decyzje w sprawie studiów doktoranckich 

 

§ 2 
 

1. Nadzór merytoryczny nad Studiami Doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa IBS PAN.  

2. Rada Naukowa IBS PAN uchwala:   

a) warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie oraz ich formy, z uwzgl dnieniem 

zasady, e na Studia Doktoranckie mo e by  przyj ta osoba, która posiada tytuł 

zawodowy magistra, magistra in yniera lub inny równorz dny. 

b) program i regulamin Studiów Doktoranckich. 

3. Rada Naukowa IBS PAN powołuje Komisj  Rady Naukowej ds. Studiów Doktoranckich, 

spo ród członków Rady posiadaj cych tytuł naukowy profesora lub stopie  naukowy 

doktora habilitowanego.  

4. Komisja ds. Studiów Doktoranckich rozpatruje i opiniuje wnioski uczestników Studiów 

Doktoranckich IBS PAN o wszcz cie przewodu doktorskiego, opracowuje projekty 

programu i regulaminu studiów oraz warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie.  

 

§ 3 
 

1. Dyrektor IBS PAN, po zasi gni ciu opinii Rady Naukowej i wła ciwego organu 

samorz du doktorantów, powołuje i odwołuje Kierownika Studiów Doktoranckich, 

zwanego dalej „Kierownikiem”, spo ród osób posiadaj cych tytuł naukowy profesora lub 

stopie  naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w IBS PAN w pełnym wymiarze 

czasu pracy.  

2. Kierownik jest odpowiedzialny za organizacj  i prawidłowy przebieg Studiów 

Doktoranckich. 

3. Do zada  Kierownika nale y w szczególno ci: 

a) przygotowanie rekrutacji kandydatów na pierwszy rok Studiów Doktoranckich, 

b) dobór kadry dydaktycznej w porozumieniu z Dyrektorem IBS PAN, 

c) ocena realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia bada  naukowych 

przez doktorantów,  

d) zapoznanie doktorantów z obowi zuj cymi przepisami w sprawie przeprowadzania 

przewodów doktorskich, 

e) przydzielanie doktorantom opiekunów naukowych, 

f) zaliczanie doktorantom kolejnych semestrów i lat studiów, 

g) konsultowanie doktorantów w sprawach zwi zanych z organizacj  i przebiegiem 

studiów, wyborem promotora ewentualnie promotora pomocniczego i otwarciem 

przewodu doktorskiego,  
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h) podejmowanie decyzji o skre leniu doktoranta z listy uczestników Studiów 

Doktoranckich, od której przysługuje odwołanie do Dyrektora IBS PAN w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji; decyzja Dyrektora IBS PAN jest ostateczna,  

i) składanie rocznych sprawozda  Radzie Naukowej IBS PAN z przebiegu studiów 

doktoranckich, 

j) opracowywanie preliminarzy wydatków na poszczególne semestry oraz sprawozda  

z ich realizacji, 

k) promocja Studiów Doktoranckich. 

4. Dyrektor IBS PAN mo e, na wniosek Kierownika, powoła  Zast pc  Kierownika 

Studiów Doktoranckich, który go wspiera w realizacji jego zada  i zast puje w czasie jego 

nieobecno ci. 

5. Dyrektor IBS PAN rozpatruje zastrze enia doktorantów do ocen dotycz cych realizacji 

przez nich programu studiów doktoranckich, prowadzenia bada  naukowych oraz 

rozpatruje zastrze enia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów.  

 

§ 4 
 

1. W strukturze Studiów Doktoranckich działa Sekretariat Studiów, którego zadaniem jest:   

a) obsługa administracyjna przygotowywania i przeprowadzania akcji rekrutacyjnej,  

b) obsługa administracyjno-organizacyjna bie cej działalno ci Studiów Doktoranckich, 

c) współpraca z Kierownikiem i stosownymi działami Instytutu przy przygotowywaniu 

planów finansowych i preliminarzy wydatków na poszczególne semestry oraz 

sprawozda  z ich wykonania, 

d) przygotowywanie sprawozda , raportów i wydawnictw dokumentuj cych wyniki 

działalno ci naukowej i organizacyjnej Studiów Doktoranckich,  

e) pomoc Kierownikowi we wszelkich innych sprawach organizacyjno-

administracyjnych. 

 

Prawa i obowi zki uczestnika Studiów Doktoranckich 
 

§ 5 
 

1.  Osoba przyj ta na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwil  zło enia 

lubowania, którego tre  okre la statut IBS PAN.   

2. Doktorantom przysługuje prawo, za zgod  Kierownika i po uzyskaniu opinii opiekuna 

naukowego, do odbywania sta y krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia bada  

w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na sta u 

naukowym wlicza si  do okresu odbywania studiów doktoranckich. 

3. Doktoranci mog  korzysta  z biblioteki i o rodka komputerowego IBS PAN. 

4. Doktoranci maj  prawo do zmiany opiekuna naukowego w porozumieniu 

z Kierownikiem. 

5. Doktoranci maj  prawo do corocznej przerwy w okresie wakacji, oraz ubezpieczenia 

społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre lonych 

w odr bnych przepisach.  

6. Doktorant otrzymuje legitymacj  i indeks. IBS PAN pobiera za wydanie legitymacji 

opłat  wg obowi zuj cych przepisów. 

7. Doktoranci tworz  samorz d doktorantów.  
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§ 6 
 

1. Doktorant jest obowi zany post powa  zgodnie z tre ci  lubowania i regulaminem 

Studiów Doktoranckich. 

2. Obowi zkiem doktoranta jest realizowanie programu studiów oraz prowadzenie bada  

naukowych i składanie sprawozda  z ich przebiegu. Studia doktoranckie stwarzaj  

warunki do przygotowania publikacji naukowej w formie ksi ki lub co najmniej jednej 

publikacji naukowej przyj tej do druku w recenzowanym czasopi mie naukowym 

o zasi gu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z mi dzynarodowej 

konferencji naukowej. 

3. Obowi zkiem doktoranta jest terminowe wnoszenie opłat za uczestnictwo w studiach, 

z zastrze eniem § 1 ust. 6. 

4. Po uko czeniu lub przerwaniu studiów doktorant jest zobowi zany do rozliczenia si  

z bibliotek  i o rodkiem komputerowym. 

 

Organizacja i przebieg studiów doktoranckich 
 

§ 7 
 

1. Studia Doktoranckie trwaj  nie krócej ni  2 lata i nie dłu ej ni  4 lata.  

2. Kierownik przedłu a, na wniosek doktoranta, okres odbywania Studiów Doktoranckich 

o okres odpowiadaj cy czasowi trwania urlopu macierzy skiego, dodatkowego urlopu 

macierzy skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego, dodatkowego urlopu 

macierzy skiego oraz urlopu ojcowskiego okre lonych w odr bnych przepisach.  

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik mo e przedłu y  okres odbywania Studiów 

Doktoranckich, zwalniaj c jednocze nie doktoranta z obowi zku uczestniczenia 

w zaj ciach, ł cznie nie wi cej ni  o rok.  

4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasi gni ciu opinii opiekuna naukowego lub 

promotora, mo e przedłu y  okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniaj c 

jednocze nie doktoranta z obowi zku uczestniczenia w zaj ciach, w przypadkach 

uzasadnionych konieczno ci  prowadzenia długotrwałych bada  naukowych, na czas ich 

trwania, nie dłu ej jednak ni  o 2 lata.  

5. Odbycie Studiów Doktoranckich nie jest jednoznaczne z uzyskaniem stopnia doktora. 

Stopie  doktora uzyskuje si  po obronie rozprawy doktorskiej i nadaniu stopnia przez 

uprawnion  Rad  Naukow  lub Rad  Wydziału.  

6. Doktorant  zobowi zany jest do zdania egzaminów doktorskich przed przyj ciem 

rozprawy doktorskiej przez Rad  Naukow . 

7. Na studiach doktoranckich IBS PAN stosowana jest nast puj ca skala ocen: 

- bardzo dobry  5,0 

- dobry plus  4,5 

- dobry   4,0 

- dostateczny plus 3,5 

- dostateczny  3,0 

- niedostateczny  2,0 

8. Na wniosek osoby, która nie uko czyła Studiów Doktoranckich, wydawane jest 

za wiadczenie o przebiegu studiów. 
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§ 8 
 

1. Doktorant realizuje program Studiów Doktoranckich uchwalony przez Rad  Naukow  

IBS PAN, opisany w „Programie Studiów Doktoranckich”.  

2. W trakcie pierwszego roku studiów, Kierownik w porozumieniu z doktorantem, 

przydziela mu opiekuna naukowego.  

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik mo e odwoła  przydzielonego opiekuna 

naukowego i przydzieli  na jego miejsce nowego opiekuna. 

4. Opiekun naukowy powinien posiada  co najmniej stopie  naukowy doktora 

habilitowanego w zakresie informatyki, automatyki i robotyki lub pokrewnej dyscypliny 

naukowej, by  aktywnym naukowo oraz posiada  aktualny dorobek naukowy, z okresu 

ostatnich pi ciu lat.  

5. Obowi zki opiekuna mo e pełni  pracownik zagranicznej szkoły wy szej lub instytucji 

naukowej posiadaj cy stopie  naukowy równorz dny co najmniej polskiemu stopniowi 

doktora.  

6. Opiekun naukowy udziela pomocy doktorantowi w jego pracy naukowej, w szczególno ci 

w wyborze tematyki rozprawy doktorskiej, opracowaniu harmonogramu prac. Odbywa 

z nim konsultacje, ocenia post py i zaawansowanie rozprawy doktorskiej, pomaga w jej 

przygotowaniu oraz otwarciu przewodu doktorskiego. 

7. Opiekun naukowy lub promotor dokonuje, w ka dym semestrze, oceny post pów w pracy 

naukowej doktoranta, a po zako czeniu ka dego roku studiów przekazuje j  

Kierownikowi, który przedstawia sprawozdanie Radzie Naukowej IBS PAN. 

 

§ 9 
 

1. Doktoranci, za zgod  Dyrektora IBS PAN, mog  ucz szcza  na Studia Doktoranckie 

wg indywidualnego toku studiów. Dotyczy to w szczególno ci uczestników programów 

badawczych/doktoranckich, realizowanych w IBS PAN na podstawie oddzielnych ustale . 

2. Uczestnictwo w Studiach Doktoranckich w ramach indywidualnego toku studiów odbywa 

si  pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

3. Indywidualny tok studiów mo e obejmowa  mi dzy innymi: 

a) uczestnictwo w seminariach IBS PAN i innych placówek naukowych, wskazanych 

b d  uzgodnionych z opiekunem naukowym,  

b) studiowanie wskazanej literatury, 

c) przygotowanie prac naukowych i studialnych, 

d) przygotowanie i wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych, 

e) udział w pracach naukowo-badawczych wykonywanych w IBS PAN,  

f) uczestnictwo w konferencjach naukowych i sta ach zagranicznych,  

g) uczestnictwo w specjalnych programach doktoranckich/badawczych realizowanych 

przez IBS PAN samodzielnie lub we współpracy z partnerami krajowymi b d  

zagranicznymi,  

h) uczestnictwo w dodatkowych zaj ciach. 

 

§ 10 
 

1. Kierownik, po zasi gni ciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, dokonuje wpisu 

uczestnika na kolejny semestr. 
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2. Doktoranci, którzy nie wywi zuj  si  z obowi zków, o których mowa w § 6, mog  zosta  

skre leni z listy uczestników studiów. Decyzj  o skre leniu podejmuje Kierownik. Od tej 

decyzji słu y odwołanie do Dyrektora IBS PAN, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

 

Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej 

orzekaj cych w sprawach dyscyplinarnych doktorantów 

§ 11 

 

1. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekaj  komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza 

komisja dyscyplinarna, powołane spo ród pracowników naukowych Instytutu i doktorantów. 

Komisje działaj  w składzie pi cioosobowym. 

2. Dyrektor Instytutu powołuje po 3 członków komisji dyscyplinarnej oraz komisji 

odwoławczej, b d cych pracownikami naukowymi IBS PAN, wskazuj c jednocze nie osoby 

przewodnicz cych.  

3. Doktoranci wybieraj  ze swego grona po dwóch członków w głosowaniu tajnym, zwykł  

wi kszo ci  głosów, w obecno ci co najmniej połowy uprawnionych. Do głosowania 

uprawnieni s  wszyscy doktoranci. 

4. Dyrektor Instytutu ma prawo odwoła  członków komisji dyscyplinarnej i odwoławczej, jak 

równie  zarz dzi  uzupełnienie składu komisji w uzasadnionych przypadkach. 

5. Komisje dyscyplinarna i odwoławcza orzekaj  w składzie  3 lub 5 członków i składaj  si  

z przewodnicz cego składu orzekaj cego, z pracowników naukowych i doktorantów. 

6. Kadencja obu komisji rozpoczyna si  w dniu 1 pa dziernika i trwa 4 lata.  

7. Członek komisji dyscyplinarnej nie mo e by  jednocze nie członkiem odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej. 

8. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów powołuje Dyrektor Instytutu spo ród 

pracowników naukowych na okres kadencji obu komisji.  

9. Komisje dyscyplinarne s  niezawisłe w zakresie orzekania. 

 

Zasady finansowania Studiów Doktoranckich 
 

§ 12 
 

1. Opłaty za uczestnictwo w Studiach Doktoranckich s  skalkulowane na poziomie 

umo liwiaj cym opłacenie wykładowców, konsultantów, opiekunów naukowych, 

przygotowanie niezb dnych materiałów szkoleniowych oraz pokrycie innych kosztów 

zwi zanych z funkcjonowaniem Studiów Doktoranckich. Wysoko  opłat ustala Dyrektor 

IBS PAN. 

2. Opłaty wnoszone s  w cyklu semestralnym, w ci gu pierwszego miesi ca kolejnego 

semestru. W uzasadnionych przypadkach istnieje mo liwo  rozło enia opłat na raty. 

Opłata za ostatni semestr studiów jest powi kszona o koszty zwi zane 

z przeprowadzeniem obrony rozprawy doktorskiej i egzaminów doktorskich. 
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Postanowienia ko cowe 

 

§ 13 
 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przewodu doktorskiego reguluj  odr bne przepisy.  

 

§ 14 
 

We wszystkich sprawach nie obj tych niniejszym regulaminem ostateczn  decyzj  podejmuje 

Dyrektor IBS PAN. 

 

§ 15 
 

Zmiany regulaminu wymagaj  uchwały Rady Naukowej IBS PAN.  

 

§ 16 
 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj  obowi zuj ce przepisy 

prawa. 

§ 17 
 

Dla doktorantów, którzy maj  otwarte przewody doktorskie przed 1 pa dziernika 2011 roku 

stosowane s   przepisy  obowi zuj ce w dniu otwarcia przewodów.  

 

§ 18 
 

Regulamin został uchwalony przez Rad  Naukow  IBS PAN w dniu …………. roku.  

 

 

 

 

 

   Prof. dr hab. in . Jacek Koronacki  

   Przewodnicz cy Rady Naukowej 

   Instytutu Bada  Systemowych PAN 

25.04.2015 r.

Aneta
01
25.04.2014 r.


