UCHWAŁA NR 533/1/2019
SENATU PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Na podstawie: art. 205 ust. 1-4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 292 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1669 z późn. zm.) Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, stanowi, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
zamieszczony w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wrocław, 30 kwietnia 2019 roku

Rektor PWT we Wrocławiu

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

1 załącznik
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Załącznik do Uchwały Senatu nr 533/1/2019
z 30 kwietnia 2019 roku

REGULAMIN
SZKOŁY DOKTORSKIEJ
PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
WE WROCŁAWIU

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Wrocław 2019
1

Wykaz skrótów
PRK –

Polska Rama Kwalifikacji – zob. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018
roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. Poz. 2218).
SDPWT – Szkoła Doktorska Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Statut – Statut PWT we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2018 roku.
U2.0 –
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
Poz. 1668 z późn. zm.).
VG –
Konstytucja apostolska Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku, w: Papież
Franciszek, Konstytucja apostolska „Veritatis gaudium” o uniwersytetach i wydziałach
kościelnych. Zarządzenia wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej
realizacji Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, Tarnów: Biblos, 2018, s. 3-50.
VGZW – Zarządzenia wykonawcze Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej dla wiernej realizacji
Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, w: Papież Franciszek, Konstytucja apostolska „Veritatis gaudium”…, s. 61-94.
Wydział lub PWT – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
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I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. „Regulamin Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu” zwany
dalej „Regulaminem” określa tryb i organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu [zwanej dalej „Szkołą Doktorską”] oraz
związane z tym prawa i obowiązki doktorantów.
2. Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w dziedzinie i dyscyplinie naukowych
teologicznych.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „doktorancie” – należy przez to rozumieć osobę
odbywającą kształcenie w Szkole Doktorskiej, jako młody naukowiec w rozumieniu art. 360
ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.,
Poz. 1668 z późn. zm.).

II. Podstawa prawna
§ 2.
Szkoła Doktorska Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest prowadzona na
podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
Poz. 1668 z późn. zm.);
3) Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia
2017 roku.
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III. Odrębne przepisy
§ 3.
1. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, regulują uchwały rekrutacyjne
Senatu i zarządzenia Rektora.
2. Szczegółowy tryb, zasady i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim
regulują odrębne przepisy.
3. Szczegółowy tryb, zasady i warunki przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem
przez Wydział stopnia akademickiego licencjata teologii regulują odrębne przepisy.
4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotu prowadzącego Szkołę Doktorską w zakresie
prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania
oraz usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i
Nauce „POL-on” regulują odrębne przepisy.

IV. Dyrektor Szkoły Doktorskiej
§ 4.
1. Szkoła Doktorska kierowana jest przez Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów.
3. Dyrektorem może zostać nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora
habilitowanego zatrudniony na Wydziale.
4. Dyrektor koordynuje pracami Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, o której mowa w § 7 i
przewodniczy komisjom rekrutacyjnym prowadzącym postępowanie konkursowe, o
których mowa w § 6 ust. 4.

§ 5.
Do zadań Dyrektora Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
1) nadzór

nad

całokształtem

funkcjonowania
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Szkoły

Doktorskiej,

w

tym

prawidłowością i jakością realizacji procesu kształcenia oraz opieki naukowej i
sposobem przeprowadzania oceny śródokresowej;
2) zaliczanie semestrów oraz modułów kształcenia zgodnie z programem kształcenia;
3) zapewnianie warunków do prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia
w ich prowadzeniu, zgodnie z programem kształcenia;
4) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności naukowej w podmiocie
prowadzącym Szkołę Doktorską, obejmującej badania naukowe i prace
rozwojowe;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej.
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Wydziału;
6) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych Wydziału
z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej;
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa,
postanowieniami Statutu Wydziału oraz uchwałami i zarządzeniami innych
organów Wydziału;
8) rozpatrywanie wniosków doktorantów we wszystkich sprawach dotyczących
Szkoły Doktorskiej, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Wydziału;
9) wydawanie decyzji administracyjnych, w tym o odmowie przyjęcia do Szkoły
Doktorskiej, w sprawie skreślenia z listy doktorantów oraz w przypadkach
uregulowanych w regulaminie Szkoły Doktorskiej lub w odrębnych przepisach;
10) wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w
instytucjach naukowych poza podmiotem prowadzącym Szkołę Doktorską, w tym
wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej
doktorantów;
11) opracowanie regulaminu Szkoły Doktorskiej i jego zmian oraz występowanie do
Senatu z wnioskiem o ich uchwalenie;
12) opracowywanie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i jego zmian oraz
występowanie do Senatu z wnioskiem o ich uchwalenie;
13) przewodniczenie Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej;
14) współpraca z samorządem doktorantów;
15) przygotowywanie sprawozdania rocznego z działalności Szkoły Doktorskiej, które
składane jest Rektorowi do końca listopada każdego roku kalendarzowego za
poprzedni rok akademicki;
16) przygotowywanie raportu samooceny w językach polskim i angielskim na
potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
17) prawidłowe,
rzetelne
i
terminowe
wprowadzanie,
aktualizowanie,
archiwizowanie oraz usuwanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o
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Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”;
18) nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia.

V. Ogólne zasady rekrutacji
§ 6.
1. Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej określają:
1) uchwały rekrutacyjne podejmowane przez Senat,
2) zarządzenia Rektora.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 1) określają w szczególności: terminarz postępowania
kwalifikacyjnego, warunki stawiane kandydatom (w tym wymagane dokumenty) – z
zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 5 – oraz liczbę możliwych do uzyskania
punktów za poszczególne kryteria postępowania konkursowego, o których mowa w ust. 6.
3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2) określają w szczególności: liczbę miejsc na dany
rok akademicki, skład komisji rekrutacyjnych, z zachowaniem przepisu, o którym mowa w
ust. 7, informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz – o ile zachodzi taka potrzeba –
terminarz rekrutacji uzupełniającej.
4. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie oraz uchwałach i zarządzeniach, o których mowa w ust. 11.
5. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają tytuł zawodowy magistra z nauk teologicznych lub innych nauk kościelnych;
2) nie były uczestnikami studiów doktoranckich z nauk teologicznych przed rokiem
akademickim 2019/2020;
3) nie zostały skreślone z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny
śródokresowej, niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w
indywidualnym planie badawczym, rezygnacji z kształcenia, niezadowalających
postępów w nauce i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, niewywiązywania się z
obowiązków doktoranta lub w wyniku postepowania dyscyplinarnego2.
6. W przeprowadzaniu postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 bierze się pod
uwagę następujące kryteria:
1) ostateczny wynik studiów magisterskich w dziedzinie nauk teologicznych lub z innych
1
2

Zob. U2.0 art. 200.2.
Por. U2.0 art. 203.
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nauk kościelnych;
2) dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (monografie naukowe, artykuły naukowe,
rozdziały w monografiach, recenzje monografii naukowych, wystąpienia na
konferencjach naukowych);
3) projekt rozprawy doktorskiej;
4) zaangażowanie na rzecz popularyzacji teologii (artykuły popularno-naukowe, audycje
radiowe i telewizyjne).
7. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Wyniki
rekrutacji są jawne. Do publicznej wiadomości podaje się następujące dane: imiona i
nazwisko kandydata, ilość punktów przyznanych za poszczególne kryteria, o których mowa
w ust. 6, informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

VI. Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej
§ 7.
1. W Szkole Doktorskiej działa Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej.
2. W skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – jako przewodniczący Rady,
2) Dyrektorzy Instytutów,
3) osoby powołane przez Rektora.
3. Do zadań Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
1) opiniowanie szczegółowych zasad i konkursowego trybu rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej;
2) opiniowanie regulaminu i programu kształcenia;
3) opiniowanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
doktorantów;
4) opiniowanie sposobu i zasad przeprowadzania oceny śródokresowej;
5) opiniowanie raportu samooceny na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
6) opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności szkoły doktorskiej.
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VII. Prawa i obowiązki doktorantów
§ 8.
1. Doktorant ma prawo do:
1) posiadania legitymacji doktoranta;
2) otrzymywania stypendium doktoranckiego, pod warunkiem, że nie posiada stopnia
doktora;
3) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku w okresie
wakacyjnym;
4) zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego
oraz urlopu rodzicielskiego;
5) przedłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu złożenia rozprawy doktorskiej, nie
dłużej jednak niż o 2 lata, jednak bez możliwości pobierania w tym okresie stypendium;
6) składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w stosunku do wydanych decyzji
administracyjnych;
7) opieki naukowej promotora lub promotorów w zakresie przygotowania rozprawy
doktorskiej;
8) zmiany promotora lub promotorów w uzasadnionych przypadkach;
9) korzystania ze sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych
i zasobów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia,
indywidualnego planu badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach
ustalonych w odrębnych przepisach;
10) wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych;
11) odbywania staży naukowych.

§ 9.
1. Doktorant jest obowiązany do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, Statutu Wydziału, innych
regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących na Wydziale;
2) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
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3) sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu
badawczego;
4) udziału w zajęciach wynikających z programu kształcenia;
5) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie (bez
dodatkowego wynagrodzenia);
6) posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi
standardami (ORCID);
7) sprawozdawania osiągnieć naukowych, które powstały w związku odbywaniem
kształcenia w szkole doktorskiej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników badawczych i dydaktycznobadawczych;
8) składania oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej,
upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych;
9) udziału w organizacji konferencji naukowych i sympozjów oraz prac związanych z
upowszechnianiem prezentowanych tam wyników badań;
10) sprawozdawania danych i informacji raportowanych do Zintegrowanego Systemu
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”;
11) przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy;
12) bezzwłocznego powiadomienia Dyrektora Szkoły Doktorskiej o zmianie nazwiska i
adresu, a także o zmianie innych wymaganych przez uczelnię danych.

VIII. Sposób wyznaczania i zmiany
promotora, promotorów
lub promotora pomocniczego
§ 10.
1. Opieka naukowa nad osobą kształcąca się w Szkole Doktorskiej jest sprawowana przez:
1) promotora albo
2) promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotorem może być osoba, która:
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1) posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) jest zatrudniona na Wydziale.
3. Promotorem pomocniczym może być osoba, która:
1) posiada stopień naukowy doktora,
2) jest zatrudniona na Wydziale.
4. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej może być sprawowana przez
dwóch promotorów pod warunkiem, że pracy doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z
więcej niż jednej dyscypliny oraz Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora w tych dyscyplinach.

§ 11.
Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu
negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez co najmniej 2
osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji1.

§ 12.
1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora,
promotorów lub promotora pomocniczego2.
2. Promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wyznacza Senat podejmując
uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Osobami uprawnionymi do głosowania, o którym mowa w ust. 2 są członkowie Senatu
posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego.
4. Doktorant w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do Senatu z wnioskiem
o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
5. Wniosek zawiera:
1) propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora
pomocniczego;
1
2

U2.0 art. 190.6.
U2.0 art. 201.2.
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2) zgodę na objęcie funkcji promotora lub promotora pomocniczego;
3) uzasadnienie.
6. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wystąpić do Senatu z wnioskiem o zmianę
promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
7. Doktorant składa wnioski, o którym mowa w ust. 5 i 6 wraz z uzasadnieniem na ręce
Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
8. W uzasadnionych przypadkach Senat podejmuje uchwałę w sprawie zmiany promotora,
promotorów lub promotora pomocniczego. Przepis z ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

IX. Warunki przedłużania terminu złożenia
rozprawy doktorskiej
§ 13.
Dyrektor Szkoły Doktorskiej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych,
2) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą.
3) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
4) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
5) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
6) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych,
może na wniosek doktoranta przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, ustalony w indywidualnym planie badawczym, nie dłużej jednak niż o 2 lata, jednak bez prawa do pobierania
stypendium.

§ 14.
1. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej zawiera:
1) dane doktoranta: imiona, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie semestru, na którym odbywa
kształcenie,
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2) uzasadnienie wraz z określeniem przewidywanego terminu złożenia rozprawy
doktorskiej.
2. Do wniosku dołącza się:
1) opinię promotora, promotorów lub promotora pomocniczego – w przypadku, o którym
mowa w § 13 pkt 6), albo
2) dokument uzasadniający przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej – w
przypadkach, o których mowa w § 13 pkt 1)-5).
3. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły Doktorskiej może wyznaczyć krótszy
termin złożenia pracy doktorskiej niż wnioskowany przez doktoranta.

§ 15.
Dyrektor Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, zawiesza kształcenie na okres
odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z
dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. 1960 Nr 30, Poz. 168 z późn. zm.).

§ 16.
1. Wniosek, o którym mowa w § 13 i § 14 składa się co najmniej 30 dni przed upływem
określonego w indywidualnym planie badawczym terminu złożenia pracy doktorskiej.
2. Wnioski, o których mowa w § 14 oraz w § 15 Dyrektor Szkoły Doktorskiej, rozpatruje w
terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

§ 17.
Doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej do
Rektora w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
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X. Sposób przeprowadzania
oceny śródokresowej
§ 18.
1. Ocenę śródokresową przeprowadza się w trakcie czwartego semestru okresu kształcenia w
terminie między 30 czerwca a 30 września. Dokładną datę oceny ogłasza Dyrektora Szkoły
Doktorskiej.
2. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego przez
doktoranta, w szczególności terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z
harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej oraz prowadzonej działalności
naukowej zgodnie z programem kształcenia.
3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
4. Wydział niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej, informacje o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.
5. Doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora od wyniku oceny śródokresowej.
6. Termin na wniesienie odwołania wraz uzasadnieniem wynosi 14 dni od dnia udostępnienia
wyników oceny.

§ 19.
1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję do Spraw Oceny Śródokresowej
Doktorantów, zwaną dalej Komisją, w skład której. Wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – jako jej przewodniczący,
2) Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych,
3) Jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w
dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza
podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.
2. Osobę, o której mowa powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
3. Promotor i promotor pomocniczy ocenianego doktoranta nie mogą być członkami Komisji.
4. Jeśli jedna z osób, o których mowa w ust. 1 pełni funkcję promotora lub promotora
pomocniczego ocenianego doktoranta, Rektor, po powiadomieniu o tej sytuacji przez
Dyrektora Szkoły Doktorskiej dokonuje odpowiedniej modyfikacji składu Komisji.
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5. Ocena śródokresowa odbywa się przed Komisją, w formie:
1) autoreferatu doktoranta w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy
doktorskiej oraz dyskusji,
2) pisemnego sprawozdania z osiągnięć wymaganych przez program kształcenia oraz
indywidualny plan badawczy.

XI. Zasady odbywania kształcenia
§ 20.
1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów1.
2. Doktorant rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania2.
3. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej3.
4. Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat4.
5. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na 2 semestry.

§ 21.
1. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej:
1) odbywa się w formie stacjonarnej i trwa 6 semestrów5,
2) jest ono podzielone na dwa etapy, o których mowa w § 22,
3) jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu
badawczego6,
4) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora7,

Zob. U2.0 art. 200.4.
Zob. U2.0 art. 200.8.
3 Zob. U2.0 art. 200.7.
4 Zob. U2.0 art. 198.8.
5 Zob. Statut § 76.1.
6 Zob. U2.0 art. 201.3.
7 Zob. U2.0 art. 198.1.
1
2
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5) kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej1.
2. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego2 oraz
wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także
umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności naukowej3.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór
opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, a także samodzielna i
wyodrębniona część pracy zbiorowej.

§ 22.
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej obejmuje dwa etapy:
1) pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się
egzaminem ad licentiam in theologia4 oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata
teologii5.
2) drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje dwa kolejne semestry6.
2. Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wyznacza Dyrektor Szkoły Doktorskiej w
okresie od 30 czerwca do 30 września czwartego semestru kształcenia.
3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest zaliczenie
wymaganych w semestrach 1-4 przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i
seminaria) z modułu I i II obowiązującego programu kształcenia.

§ 23.
1. Program kształcenia ustala Senat z zachowaniem wymogu zasięgnięcia opinii samorządu
doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie 7,
wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
2. Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie
prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym
60 godzin dydaktycznych rocznie.

Zob. U2.0 art. 204.1.
Por. VG art. 49 § 2 (s. 36); VGZW art. 36 § 1 (s. 73).
3 Por. U2.0 art. 187.1–2. Zob. Statut § 78.2.
4 Zob. VG art. 74b (s. 43); Statut § 77 ust. 1.
5 Zob. Statut § 71 pkt 3.
6 Zob. VG art. 74c (s. 44).
7 Zob. Statut § 76.4.
1
2
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§ 24.
1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan
badawczy i składa go do Dyrektora Szkoły Doktorskiej najpóźniej w terminie 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia kształcenia.
2. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest składany po zaopiniowaniu
przez tego promotora.

§ 25.
1. Indywidualny plan badawczy doktoranta określa w szczególności:
1) termin złożenia rozprawy doktorskiej,
2) terminy rozliczenia z osiągnięć naukowych wymaganych przez program kształcenia1.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nie może być późniejszy niż koniec szóstego
semestru kształcenia.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie może być późniejszy niż określony w § 18 ust. 1.

§ 26.
1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie
badawczym,
3) rezygnacji z kształcenia,
4) orzeczenia przez odpowiednią komisję dyscyplinarną kary wydalenia z Wydziału,
zgodnie z przepisami Statutu.
2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu Szkoły Doktorskiej,
programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

1 Zob.

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Moduł II: Działalność naukowa.
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§ 27.
Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji
przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

XII. Sposób dokumentowania przebiegu
kształcenia
§ 28.
1. Szkoła Doktorska dokumentuje przebieg kształcenia.
2. Dokumentację przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej stanowią:
1) album doktoranta,
2) dokumenty wymagane podczas postępowania rekrutacyjnego,
3) dokumenty wymagane przez program kształcenia1 i niniejszy regulamin,
4) inne dokumenty składane przez doktoranta,
5) kopie decyzji podejmowanych przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej i inne organy
Wydziału.
3. Dokumentowanie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej może być prowadzone w
postaci tradycyjnej (teczka akt osobowych doktoranta) lub elektronicznej.

XIII. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 29.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 października 2019
roku.

1

Zob. Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Załączniki.
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KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW WEDŁUG
PRAWA PAŃSTWOWEGO1
A.

WYCIĄG Z USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. ART. 198-216

1. Uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej
Art. 198. 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.
2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej 2 dyscyplinach,
o których mowa w ust. 3 lub 5.
3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające kategorię naukową A+, A albo B+
w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę doktorską”.
4. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, która prowadzi
działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo
kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej kategorię naukową A+, A albo B+.
5. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty
PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie
pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na
wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.
6. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w
szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.
7. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie.
8. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

2. Utrata uprawnień do prowadzenia szkoły doktorskiej
Art. 199. Podmiot prowadzący szkołę doktorską traci możliwość:

Zamieszczone niżej wyciągi z obowiązujących ustaw nie stanowią części Regulaminu Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego uchwalonego przez Senat PWT.
1
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1) prowadzenia kształcenia doktorantów w ramach dyscypliny, w której uzyskał kategorię naukową B albo C,
2) prowadzenia szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 198 ust. 3–5
– i zaprzestaje kształcenia z końcem roku akademickiego, w którym wystąpiła ta okoliczność; przepisy art. 206 stosuje się.

3. Ogólne warunki rekrutacji
Art. 200. 1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2.
2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową.
3. Zasady, o których mowa w ust. 2, oraz program kształcenia, o którym mowa w art. 201
ust. 3, podmiot prowadzący szkołę doktorską udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.
4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
5. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Wyniki konkursu są jawne.
7. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
8. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

4. Ogólne zasady kształcenia w szkole doktorskiej
Art. 201. 1. Kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8 semestrów.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów.
3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego
planu badawczego.
4. Program kształcenia ustala senat albo rada naukowa. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
5. Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie
prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60
godzin dydaktycznych rocznie.
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5. Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa
Art. 202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy
doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego
plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie
czwartego semestru.
3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik
oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3
osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
5. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym
szkołę doktorską, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.

6. Skreślenie z listy doktorantów
Art. 203. 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3) rezygnacji z kształcenia.
2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207.
3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

7. Zakończenie kształcenia, termin złożenia pracy doktorskiej, urlopy
Art. 204. 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten
może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie
szkoły doktorskiej.
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3. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi
trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy.

8. Regulamin szkoły doktorskiej
Art. 205. 1. Regulamin szkoły doktorskiej określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, w szczególności:
1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;
3) sposób przeprowadzania oceny śródokresowej;
4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej.
2. Regulamin uchwala senat albo rada naukowa co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w art. 66.
3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy
od uchwalenia regulaminu senat albo rada naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu albo rady
naukowej, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tych organów.
4. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.
5. Do zmiany regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.

9. Zaprzestanie kształcenia przez uczelnię
Art. 206. 1. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie
rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej
dyscyplinie.
2. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie,
podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom,
które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

10.

Obowiązki doktoranta

Art. 207. 1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej.
2. Doktorant jest obowiązany do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu
badawczego.
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11.

Prawa doktoranta

Art. 208. 1. Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze
nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.
2. Doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej,
okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze.
3. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu:
1) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego,
2) zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie
– okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał stopień doktora.
4. Podmiot prowadzący szkołę doktorską wydaje doktorantowi legitymację doktoranta.

12.

Stypendia

Art. 209. 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie
może przekroczyć 4 lat.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu
kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2.
4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.
5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez
podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o
której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust.
4 pkt 1.
8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin
ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6
miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
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9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.
10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

13.

Kredyt studencki

Art. 210. Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:
1) kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
2) kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż
na 4 lata.

14.

Zakwaterowanie w domu studenckim

Art. 211. Doktorant może ubiegać się o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej
uczelni,
2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni
– na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów.

15.

Inne stypendia i ulgi

Art. 212. Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.
Art. 213. Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi przez osobę fizyczną
lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną na zasadach określonych w art. 97 ust. 2.
Art. 214. Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać doktorantom ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

16.

Samorząd doktorantów i organizacje doktoranckie

Art. 215. 1. Doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską tworzą samorząd
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doktorantów.
2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 ust. 2–
9.
Art. 216. 1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.
2. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków
oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art.
111 ust. 2–5.

B.

WYCIĄG Z USTAWY – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
USTAWĘ – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z
DNIA 3 LIPCA 2018 R. ART. 290-292

Art. 290. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r. szkoła
doktorska może być prowadzona:
1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;
2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;
3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.
Art. 291. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa
w art. 201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31
maja 2019 r.
Art. 292. Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.
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