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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 8/2015 r. 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

REGULAMIN 
Studiów Doktoranckich 

Akademii Sztuk Pi ęknych 
w Warszawie 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia 

i organizacji toku studiów doktoranckich, postępowania rekrutacyjnego na te studia 
oraz prawa i obowiązki doktorantów. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
Studia doktoranckie – studia trzeciego stopnia 
Doktorant – uczestnik studiów trzeciego stopnia 
ASP w Warszawie – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 
§ 2 

 
Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne ASP w Warszawie, które mają 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w zakresie dyscyplin odpowiadającym tym 
uprawnieniom. 
 

§ 3 
 

1. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki 
organizacyjne ASP w Warszawie, spełniające wymagania określone w § 2 niniejszego 
Regulaminu, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. 

2. Zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1 określają porozumienia między 
odpowiednimi jednostkami ASP w Warszawie, zawierane za zgodą Rektora albo umowy 
z jednostkami organizacyjnymi spoza ASP w Warszawie, zawierane przez Rektora 
na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej, spełniającej warunki określone w § 2. 

3. Zgoda Rektora, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z decyzją o utworzeniu 
środowiskowych studiów doktoranckich. 
 

§ 4 
 

Uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być: 
a) obywatele polscy 
b) obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach 
c) obywatele krajów trzecich na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
§ 5 

 
Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych 
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, odpowiadających uprawnieniom do nadawania 
stopni naukowych jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia. 
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§ 6 

 
1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych 

lub niestacjonarnych. 
2. Niestacjonarne studia doktoranckie na ASP w Warszawie są odpłatne. Wysokość opłat ustala 

Rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.  
3. Zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania doktorantów – w całości lub części - 

z tych opłat, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ustala Senat na wniosek Rektora. 

 
§ 7 

 
1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej, 

spełniającej warunki określone w § 2. 
2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać: 

a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i 
dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów doktoranckich 

b) określenie formy i czasu trwania studiów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne) 
c) określenie zakładanych efektów kształcenia 
d) program studiów doktoranckich wraz z analizą w przedmiocie realizacji koncepcji 

studiów doktoranckich, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm., odrębny dla każdej z 
form studiów 

e) warunki i tryb rekrutacji 
f) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli jest przewidywane 

utworzenie studiów odpłatnych 
g) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową 

jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów 
h) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich. 

4. Do wniosku w sprawie likwidacji studiów doktoranckich lub zawieszenia naboru na studia 
należy dołączyć: 
a) Uchwałę Rady jednostki organizacyjnej w sprawie likwidacji lub zawieszenia studiów 
b) Uzasadnienie wniosku. 

 
 

Organizacja studiów doktoranckich 
 

§ 8 
 

1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej 
prowadzącej te studia. 

2. Do zadań rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy 
w szczególności: 
a) uchwalanie planu i programu studiów doktoranckich zgodnie z zasadami określonymi 

w § 10 
b) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich 
c) opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika studiów doktoranckich, wskazanego 

przez Rektora 
d) uchwalanie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich 
e) określenie szczegółowego sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie 
f) zatwierdzanie  sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, prowadzącej studia doktoranckie, rozpatruje zastrzeżenia 
doktorantów do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich w sprawach, o których mowa 
w § 13  litera d) i h). 
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§ 9 
 

Zasady, o których mowa w § 8 ust 2 litera d), określają w szczególności: 
a) warunki rejestracji na kolejne lata studiów 
b) zasady i tryb zaliczania zajęć 
c) sposób składania sprawozdań z realizowanej pracy naukowej 
d) wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów na poszczególnych 

latach studiów 
e) zasady i termin składania rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich. 

 
§ 10 

 
1. Program studiów doktoranckich obejmuje: 

a) zajęcia z przedmiotów ogólnych, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, 
w wymiarze nie mniej niż 60 godzin zajęć; zajęcia te powinny być zaliczone 
na pierwszym i drugim roku studiów, 

b) zajęcia z przedmiotów prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, 
związane z dyscypliną naukową lub artystyczną prowadzonych studiów doktoranckich, 

c) indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem promotora lub opiekuna 
naukowego. 

2. Program studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań 
niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich. 

3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych 
programem całego toku studiów, odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS, w tym w ramach 
zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co 
najmniej 15 godzin. 

4. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada  
co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym 
lub badawczo-rozwojowym.  

5. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada  
co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach 
doktoranckich w ASP w Warszawie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

 
 

§ 11 
 

1. Przy przeglądach, egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: 
 

Słownie:  Cyfrowo  Do średniej  

celujący  5+ 5,35 

Bardzo dobry 5 5,0 

Bardzo dobry minus 5- 4,65 

Dobry plus 4+ 4,35 

Dobry 4 4,0 

Dobry minus 4- 3,65 

Dostateczny plus 3+ 3,35 

Dostateczny 3 3,0 

Dostateczny minus 3- 2,65 

Niedostateczny 2 2,0 

Nieklasyfikowany 0 0 

Zaliczenie  Nieliczone do średniej 

Niezaliczenie Nieliczone do średniej 
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2. Najniższą oceną zaliczającą jest dostateczny minus. 
3. Ocena z każdego przedmiotu oraz z zaliczenia przedmiotu niekończącego się egzaminem 

wpisywana jest do indeksu.  
 

§ 12 
 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 
właściwej rady jednostki organizacyjnej ASP w Warszawie i zaopiniowaniu przez właściwy 
organ Samorządu Doktorantów. Powołanie następuje spośród osób mających tytuł naukowy 
profesora sztuki albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego 
nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Właściwy organ Samorządu Doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku o jej wydanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu wymóg 
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

3. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów 
doktoranckich w jednostce organizacyjnej, tworzonej w określonej dyscyplinie artystycznej 

4. Kierownika studiów doktoranckich odwołuje Rektor uczelni w trybie określonym w ust. 1. 
 

§ 13 
 

Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności: 
a) podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzania 

rekrutacji na studia doktoranckie w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 
b) uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej 
c) zapewnienie warunków realizacji programu studiów doktoranckich 
d) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów 
e) wyrażanie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 
f) wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i plenerów 
g) wnioskowanie do Dziekana Wydziału o wyznaczenie opiekunów naukowych 

(artystycznych) 
h) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich, po 

zasięgnięciu opinii promotora lub opiekuna naukowego (artystycznego) 
i) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi corocznego 

sprawozdania z działalności studiów doktoranckich 
j) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów 
k) powiadamianie Rektora o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej: 

− programie studiów doktoranckich 
− szczegółowym sposobie przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie 
− szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich. 

 
 

Post ępowanie rekrutacyjne 
 

§ 14 
 

1. Senat ASP w Warszawie uchwala tryb i warunki rekrutacji. Uchwałę Senatu ASP w 
Warszawie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej ASP w Warszawie 
(www.asp.waw.pl), nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, którego uchwała 
dotyczy. 

2. Szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji oraz formę studiów prowadzonych w danej 
jednostce organizacyjnej podaje do publicznej wiadomości Kierownik Studiów Doktoranckich 
na stronie internetowej, w terminie wskazanym w ust.1. 
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§ 15 
 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 
ślubowania wobec Rektora o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale 
dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje 
akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. ” 

2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania 
z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub 
skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość opłaty za jej wydanie regulują 
odrębne przepisy. 

 
Zasady odbywania studiów doktoranckich 

 
§ 16 

 
1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. 
2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna 

naukowego (artystycznego) albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów 
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, 
w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w 
ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. 

3.  Na wniosek doktoranta w uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich  
może przedłużyć okres odbywania studiów, nie więcej jednak niż o jeden rok, z zastrzeżeniem 
ust. 5. Do wniosku o przedłużenie okresu studiów doktoranckich dołącza się opinię promotora, 
określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony. Przedłużone 
studia są płatne tak, jak studia regularne. 

4. Przyczynami przedłużenia okresu studiów z równoczesnym zwolnieniem z uczestnictwa 
w zajęciach, mogą być w szczególności: 
a) czasowa niezdolność do odbywania tych studiów spowodowana chorobą 
b) konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny 
c) konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 
d) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
- łącznie nie dłużej niż o rok. 

5. Kierownik Studiów Doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres 
odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwalniając jednocześnie 
doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

 
§ 17 

 
1. Doktorant ma prawo, za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich i po uzyskaniu opinii 

opiekuna naukowego (artystycznego), odbywać staże i plenery krajowe oraz zagraniczne, a 
także prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres 
pobytu na stażu naukowym, w czasie trwania roku akademickiego, nie może trwać dłużej niż 
1 miesiąc i jest wliczany do okresu odbywania studiów doktoranckich. Za okres ten doktorant 
zwolniony jest z 50% opłat czesnego. 

2. Doktorantowi wracającemu ze stażu, Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć zajęcia 
dydaktyczne, które doktorant prowadził w innym ośrodku naukowym albo umożliwić odbycie 
zajęć dydaktycznych w innym terminie. 
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§ 18 
 

1. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez Rektora 
ASP w Warszawie. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo doktoranta w seminariach, 
złożone egzaminy i zaliczenia, odbyte staże artystyczne, a także okresowe opinie opiekuna 
naukowego (artystycznego) albo promotora. 

2. Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów doktoranckich, złożył 
egzaminy przewidziane programem studiów doktoranckich i uzyskał wymagane zaliczenia 
oraz odbył przydzielone mu zajęcia dydaktyczne, otrzymuje Zaświadczenie o toku Studiów 
Doktoranckich, według wzoru ustalonego Zarządzeniem Rektora.  

3. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia albo jednostka 
naukowa wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów. 

4. Doktorant, który ukończył studia doktoranckie i w czasie trwania studiów doktoranckich 
otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej w przeciągu 2 lat od 
ukończenia tych studiów, ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego. 

 
§ 19 

 
1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku: 

a) nie wypełniania zadań przewidzianych w programie studiów 
b) nie realizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych 
c) nie przestrzegania przepisów obowiązujących w ASP w Warszawie 
d) nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów 
e) rezygnacji ze studiów złożonej przez doktoranta.  

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje Kierownik Studiów 
Doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie skreślonej . 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników Studiów Doktoranckich przysługuje odwołanie do 
Rektora ASP w Warszawie, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 
14 dni od jej otrzymania. 
 

§ 20 
 

1. Prawa doktoranta przysługują w czasie trwania studiów doktoranckich i wygasają z chwilą ich 
ukończenia, bądź prawomocnego skreślenia z listy doktorantów. 

2. Ukończenie studiów doktoranckich następuję z chwilą zrealizowania i zaliczenia wszystkich 
zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów w planowanym czasie, z 
równoczesnym uwzględnieniem § 16. 

 
Prawa i obowi ązki doktoranta 

 
§ 21 

 
1. Doktorant ma prawo w szczególności do: 

a) korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego ASP w Warszawie na zasadach 
obowiązujących na ASP w Warszawie 

b) otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz 
pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia 
krajowe i zagraniczne 

c) zrzeszania się 
2. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków 

pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz nagrody, na takich zasadach jak 
pracownicy jednostki organizacyjnej, która prowadzi studia doktoranckie. 

3. Za zgodą doktoranta, Samorząd Doktorantów ma prawo, na zasadach określonych w art. 31. 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, żądać dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
dotyczącym decyzji indywidualnej podjętej w sprawie doktoranta, na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 
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§ 22 

 
1. Doktorant jest obowiązany do postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, jak również 

do sumiennego realizowania programu Studiów Doktoranckich. 
2. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 

§ 23 
 

1. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Doktorant jest obowiązany składać sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich 
na zasadach i w terminach ustalonych w szczegółowych zasadach odbywania Studiów 
Doktoranckich, o których mowa w § 9. 

3. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym w zakresie 
nieprzekraczającym 90 godzin. 

 
Opieka merytoryczna 

 
§ 24 

 
1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego, doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną 

opiekuna naukowego (artystycznego), który wyrazi pisemną zgodę na sprawowanie takiej 
opieki 

2. Po otwarciu przewodu doktorskiego, doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną promotora, 
którego powołuje Rada jednostki organizacyjnej. 

3. Funkcję opiekuna naukowego (artystycznego) i promotora może sprawować osoba 
posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 
§ 25 

 
1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem oraz w sprawach spornych decyzję 

podejmuje Rektor ASP w Warszawie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy art. 

195-201a ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

− w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 
naukowych z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 172) 

− w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 24 
października 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1480). 
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