Uchwała Nr 41/2014
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących
zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września
2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz. 1169 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581) oraz § 35 ust. 2 pkt 4a) Statutu
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 marca 2012 r., Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Studia doktoranckie prowadzone są przez podstawowe jednostki organizacyjne na
podstawie uchwalonego przez Senat Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice
Rzeszowskiej.
2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
3. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż 4 lata.

1.

2.

§ 2.
Plany i programy kształcenia na studiach doktoranckich oraz ich zmiany uchwalają rady
właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej,
po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady samorządu doktorantów.
Uchwałę, o której mowa w ust. 1 należy przekazać do wiadomości rektora za
pośrednictwem Działu Rozwoju Kadry Naukowej.

§ 3.
1. Głównym celem studiów doktoranckich jest uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia
a także przygotowanie doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczorozwojowym (umiejętności zawodowe) oraz do wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego (umiejętności dydaktyczne).
2. Realizacja programu studiów doktoranckich w ramach umiejętności zawodowych
prowadzi w szczególności do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi
prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej
i społecznej roli uczonego.
3. Realizacja programu studiów doktoranckich w ramach umiejętności dydaktycznych
prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych
z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem
nowych technologii w kształceniu studentów.

4.

Efektem indywidualnej pracy naukowej doktoranta prowadzonej pod kierunkiem
opiekuna naukowego albo promotora jest w szczególności rozprawa doktorska.

§ 4.
1. Program studiów doktoranckich określa nakład pracy doktoranta wyrażony w punktach
ECTS, w tym nakład pracy związany z realizacją poszczególnych modułów
z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 i § 6.
2. Efekty kształcenia powinny uwzględniać zasadę: 1 pkt ECTS odpowiada efektom
kształcenia, których uzyskanie wymaga od doktoranta pracy w wymiarze 25-30 godzin.
3. Liczba godzin pracy doktoranta obejmuje udział w różnych formach zorganizowanych
przez Uczelnię zajęć z udziałem nauczycieli akademickich (tzw. godziny kontaktowe)
oraz czas poświęcony na samodzielną pracę doktoranta.
4. Doktorant uzyskuje punkty ECTS przyporządkowane danemu modułowi, jeśli spełni
wszystkie określone w programie studiów wymagania oraz osiągnie założone dla tego
modułu efekty kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej
przez doktoranta oceny.
5. Plan studiów doktoranckich powinien zawierać:
1) wykaz i liczbę godzin zajęć obligatoryjnych oraz odpowiadające im punkty ECTS,
2) wykaz i liczbę godzin zajęć fakultatywnych oraz odpowiadające im punkty ECTS,
3) wykaz obowiązkowych zaliczeń i egzaminów na poszczególnych latach studiów,
4) sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez
doktoranta,
5) wymiar praktyk zawodowych na poszczególnych latach studiów, które doktorant
powinien prowadzić lub uczestniczyć w ich prowadzeniu.
6. Program kształcenia na studiach doktoranckich powinien określać:
1) efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
poszczególnych przedmiotów,
2) zakres praktyk zawodowych, które uczestnik studiów doktoranckich powinien
zrealizować w trakcie studiów doktoranckich.
§ 5.
1. Plan studiów doktoranckich obejmuje:
1) zajęcia obowiązkowe,
2) zajęcia fakultatywne,
3) praktyki zawodowe.
2. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych
programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
3. Plan studiów uwzględnia jako przedmioty obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz
przedmioty z zakresu filozofii lub ekonomii.
4. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin na semestr.
5. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co
najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym
lub badawczo-rozwojowym.
6. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada
co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach
doktoranckich w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

7. Plan studiów doktoranckich powinien uwzględniać w miarę możliwości egzamin na
każdym roku studiów doktoranckich.

1.
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§ 6.
Praktyki, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 3) są realizowane przez doktorantów w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Wymiar praktyk nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.
Realizacja praktyk zawodowych powinna uwzględniać zasadę: 1 pkt ECTS za realizację
praktyk zawodowych w wymiarze od 10 do 30 godzin, 2 pkt ECTS za realizację praktyk
w wymiarze od 31 do 60 godzin, 3 pkt ECTS za realizację praktyk w wymiarze od 61 do
90 godzin.
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia
dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania
praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Na studiach stacjonarnych ponad 50% programu kształcenia wymaga obecności
uczestników tych studiów w prowadzącej je podstawowej jednostce organizacyjnej oraz
powinna być realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych
i doktorantów.
Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania
studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, także egzaminy
doktorskie mogą być prowadzone w języku obcym za zgodą rady jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą być prowadzone także
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zaleca się w miarę możliwości planowanie wspólnych zajęć dla doktorantów w tych
samych lub pokrewnych dyscyplinach na studiach doktoranckich.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 8/2012 Senatu Politechniki
Rzeszowskiej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych
jednostek organizacyjnych dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów
doktoranckich.

Rektor
prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

