
REGULAMIN 

STUDIÓW DOKTORANCKICH 

w 

CENTRUM ASTRONOMICZNYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

 

 

1. Podstawy prawne 

  

Studia Doktoranckie (zwane dalej „Studiami”) w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN 

(zwanym dalej „CAMK”), prowadzone są na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016r., poz. 572); 

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

zakresie sztuki (Dz. U. z 2016r., poz. 882); 

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia  2016r. w sprawie Studiów 

Doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016r., poz. 558); 

4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie kształcenia na 

Studiach Doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017r., poz. 256). 

 

 

2. Zasady ogólne 

  

2.1    Studia Doktoranckie w CAMK prowadzone są w zakresie astronomii. Absolwenci Studiów uzyskują  

         stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii. 

2.2    Studia trwają 4 lata z możliwością przedłużenia. Możliwe jest ukończenie Studiów w krótszym terminie,  

         pod warunkiem zrealizowania programu Studiów. 

2.3    Kierownik Studiów Doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania Studiów   

         Doktoranckich w przypadkach określonych w §7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

         z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie Studiów Doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. 

2.4    Rok akademicki na Studiach trwa od 1 października do 30 września. 

2.5    Nadzór nad działalnością Studiów sprawuje Rada Naukowa CAMK. 

2.6    Studiami kieruje Kierownik Studiów, powoływany i odwoływany przez Dyrektora CAMK, po zasięgnięciu  

         opinii Rady Naukowej oraz właściwego organu samorządu doktorantów. Kadencja Kierownika Studiów  

         kończy się z upływem kadencji Rady Naukowej CAMK. 

2.7    Opiekun naukowy dokonuje w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej swoich doktorantów,  

         którą przekazuje na piśmie kierownikowi Studiów. 

2.8    Kierownik Studiów Doktoranckich organizuje program studiów, dokonuje oceny realizacji programu  

         studiów oraz zalicza doktorantowi kolejne lata Studiów. 

2.9    Negatywna ocena realizacji programu studiów oraz niezaliczenie roku przez doktoranta stanowi dla  

         Kierownika Studiów podstawę do skreślenia doktoranta z listy uczestników Studiów. Od tej decyzji służy  

         odwołanie do Dyrektora CAMK w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

2.10  Dyrektor CAMK rozpatruje zastrzeżenia doktorantów dotyczące ocen, o których mowa w p. 2.7. 

2.11  Po zakończeniu roku akademickiego Kierownik Studiów sporządza sprawozdanie z działalności Studiów i  

         przedstawia je Radzie Naukowej CAMK. 

2.12  Realizacja zadań wynikających z opieki naukowej przez promotorów podlega ocenie Dyrektora CAMK. 

 

 

3. Rekrutacja 

  

3.1  Warunki i tryb rekrutacji na Studia określa Rada Naukowa CAMK w formie uchwały, stanowiącej załącznik  

       Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

4. Program Studiów  

 

4.1  Program Studiów określa Rada Naukowa CAMK w formie uchwały stanowiącej załącznik Nr 2 do  

       niniejszego Regulaminu. 

 

 



5. Stypendia 

 

5.1    Stypendia doktoranckie przyznaje Dyrektor CAMK po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką  

         CAMK.  

5.2    Komisję Doktorancką powołuje Dyrektor CAMK na początku każdego roku akademickiego. Jej skład  

         określa §12, ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia  2016r.  

         w sprawie Studiów Doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

5.3    Stypendium może być przyznane doktorantowi, który wzorowo realizuje program Studiów Doktoranckich.  

         Stypendium na pierwszym roku Studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął dobre wyniki  

         w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5.4    Studenci, którym Studia zostały przedłużone z innego powodu niż urlop macierzyński, dodatkowy urlop  

         macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu  

         macierzyńskiego lub urlop ojcowski, nie otrzymują stypendium w trakcie trwania przedłużonego toku  

         Studiów. 

5.5    Wysokość stypendium jest ustalana corocznie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego decyzją  

         Dyrektora CAMK po zasięgnięciu opinii Komisji Doktoranckiej. 

5.6    Uczestnicy starszych lat Studiów mogą otrzymywać stypendium wyższe przeciętnie o 20% od stypendium  

         otrzymywanego przez uczestników roku pierwszego. Decyzja o przyznaniu wyższego stypendium  

         podejmowana jest na podstawie oceny postępów pracy naukowej i rozwoju naukowego uczestnika  

         Studiów, na którą składa się: 

    – rozmowa Dyrektora CAMK, Kierownika Studiów i opiekuna naukowego z uczestnikiem Studiów, 

    – liczba publikacji recenzowanych prac naukowych, 

    – publikacje i działalność popularnonaukowa, 

    – liczba wygłoszonych seminariów naukowych. 

5.7    W okresie przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich prawo do stypendium doktoranckiego  

         nie przysługuje, a wypłatę stypendium przyznanego przed przerwą wstrzymuje się. Wznowienie  

         wypłaty stypendium przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu przerwy w odbywaniu  

         studiów. 

5.8    Do okresu, o którym mowa w punkcie 5.7 nie wlicza się: 

          – przerw w zajęciach, o których mowa w punkcie 6.1 

          – łącznie 2 miesięcy zwolnienia lekarskiego w roku akademickim 

5.9    O rozpoczęciu i o zakończeniu okresu przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich, o którym mowa  

         w punkcie 5.7, decyduje Komisja, w skład której wchodzą: Zastępca Dyrektora ds. naukowych,  

         Kierownik Studiów Doktoranckich, promotor oraz reprezentant samorządu doktorantów. Komisja  

         zbiera się na wniosek jednego z jej członków. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym  

         zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równego podziału, głos rozstrzygający ma Zastępca  

         Dyrektora ds. naukowych. Od decyzji Komisji doktorantowi przysługuje prawo odwołania do  

         Dyrektora CAMK w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie pisemnej. 

5.10  Dyrektor CAMK na wniosek Kierownika Studiów po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką  

         CAMK może podjąć decyzję o cofnięciu stypendium w przypadku, gdy doktorant przestał spełniać  

         warunki przyznania stypendium, określone w §13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

         z dnia 13 kwietnia  2016r. w sprawie Studiów Doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

5.11  Dyrektor CAMK może wstrzymać stypendium po upływie 22 dni roboczych od daty wyjazdu  

         doktoranta na długoterminowy staż zagraniczny. 

5.12  Wyjazdy doktorantów na konferencje i warsztaty naukowe oraz na obserwacje odbywają się na takich   

         samych zasadach, jak wyjazdy pracowników CAMK. 

5.13  Decyzje, o których mowa w punktach 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 i 5.11, wraz ze stosownym uzasadnieniem  

         doktorant otrzymuje na piśmie. 

5.14  Zasady ujęte w punktach od 5.1 do 5.13 nie dotyczą doktorantów, którzy nie są obywatelami RP, i których  

         opłaty za studia regulowane są odrębnymi przepisami. 

 

 

6. Sprawy socjalno – bytowe 

 

6.1  Doktorant ma prawo do 8 tygodni przerwy w zajęciach w ciągu roku akademickiego. Przerwa ta jest  

       odpowiednikiem wakacji studenckich. Terminy przerw w zajęciach w danym roku akademickim ustalane są  

       przez Dyrektora CAMK w formie zarządzenia. 

6.2  Doktorant ma prawo do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach jak etatowy pracownik  

       CAMK. Ma również prawo do dofinansowania kosztów okularów korygujących wzrok, na następujących  

       zasadach: 



    – CAMK pokrywa częściowo koszt wykonania okularów korygujących wzrok o parametrach zgodnych z  

             zaleceniem lekarza okulisty. Wysokość udziału CAMK w pokrywaniu kosztów okularów wynosi 150 zł,  

    – dofinansowanie kosztów wykonania okularów przez CAMK występuje raz w czasie trwania Studiów  

             Doktoranckich, 

    – podstawą zwrotu przez CAMK części kosztów okularów korygujących wzrok są: zaświadczenie od  

             lekarza okulisty o zaleceniu korzystania z okularów podczas pracy przy komputerze, wniosek do   

             Dyrektora CAMK, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz faktura VAT za okulary  

             korygujące wzrok, wystawiona na CAMK. 

6.3  Doktorant ma prawo korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

6.4  Doktorant mieszkający poza Warszawą może ubiegać się o zakwaterowanie w hotelu CAMK. 

6.5  Okres Studiów Doktoranckich, niezależnie od daty ich zakończenia, nie dłuższy jednak niż cztery lata,  

       zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeśli obrona rozprawy doktorskiej  

       nastąpi w ciągu roku od daty zakończenia tych Studiów. 

6.6  Okres Studiów Doktoranckich nie jest wliczany do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne. 

6.7  Dokumentację przebiegu Studiów każdego doktoranta prowadzi Sekretariat CAMK. 

 


