Uchwała Nr 8/2017/III
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
w Politechnice Lubelskiej
Na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Senat
Politechniki
Lubelskiej
uchwala
Regulamin
Studiów
Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej, stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 2.
Z końcem dnia 30 września 2017 r. traci moc Uchwała Nr 16/2015/IV
Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora
Politechniki Lubelskiej, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.
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Załącznik
do Uchwały Nr 8/2017/III
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin określa warunki i tryb organizacji studiów doktoranckich
w Politechnice Lubelskiej oraz związane z nimi prawa i obowiązki
uczestników studiów doktoranckich.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „doktorant” oznacza
„uczestnika studiów doktoranckich” oraz określenie ,,ustawa” oznacza
Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).
3.

Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza
jednostką prowadzącą kształcenie;
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również
międzynarodowych;
3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki
lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku
w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej
krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej
konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe,
fakultatywne i praktyki zawodowe;
5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania
rozprawy doktorskiej pod opieką:
a) promotora albo,
b) promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora
pomocniczego;
6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
§ 2.

1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje rektor na wniosek rady wydziału.
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2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1,
zawiera:
1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów
doktoranckich;
2) określenie formy studiów doktoranckich;
3) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
4) określenie zakładanych efektów kształcenia;
5) program studiów doktoranckich odrębny dla każdej z form studiów;
6) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;
7) wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli jest
przewidywane utworzenie studiów odpłatnych.
3. W przypadku gdy studia doktoranckie będą prowadzone w więcej niż
jednym obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej albo
dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, we wniosku o utworzenie
tych studiów wskazuje się wszystkie te obszary wiedzy, dziedziny
i dyscypliny.
4. Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje akt o utworzeniu studiów
doktoranckich.
5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada
wydziału prowadzącego te studia.
6. W jednostce organizacyjnej Uczelni liczba uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników
niestacjonarnych studiów doktoranckich.
§ 3.
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta
z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
2. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta oraz indeks.
Indeks jest własnością doktoranta.
§ 4.
1. Uczestnicy prowadzonych w Uczelni studiów doktoranckich tworzą
Samorząd
Doktorantów.
Organy
Samorządu
są
wyłącznym
reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni.
2. Organy Samorządu działają na podstawie regulaminu, którego tryb
uchwalania określa ustawa.
3. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach
doktorantów na zasadach określonych w ustawie.
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§ 5.
1. Studia doktoranckie
niestacjonarne.

są

prowadzone

jako studia stacjonarne

lub

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat
nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala rektor na podstawie
wniosków dziekanów wydziałów.
4. Tryb i warunki zwalniania doktorantów w całości lub w części z opłat,
o których mowa w ust. 3, określa Senat.
5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta
w formie pisemnej między Uczelnią a doktorantem.
6. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez osoby niebędące
obywatelami polskimi reguluje art. 43 ustawy oraz akty wykonawcze
do ustawy.
§ 6.
1. Organizacją i przebiegiem studiów doktoranckich
organizacyjnej kieruje kierownik studiów doktoranckich.

w

jednostce

2. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor.
3. Rektor:
1) wskazuje kandydata na kierownika studiów doktoranckich spośród
nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce
organizacyjnej Uczelni albo pracowników naukowych jednostki
naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882), zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) zwraca się do właściwego organu Samorządu Doktorantów oraz
do rady jednostki organizacyjnej Uczelni z wnioskiem o wyrażenie
opinii o kandydacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego
wniosku.
4. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uważa się za
wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów
doktoranckich.
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5. W przypadku wyrażenia przez właściwy organ Samorządu Doktorantów
lub przez radę jednostki organizacyjnej Uczelni negatywnej opinii
o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich, ponownie
przeprowadza się procedurę określoną w ust. 3 i 4.
6. W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego
organu Samorządu Doktorantów oraz rady jednostki organizacyjnej
Uczelni nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych
kolejno kandydatów na kierownika studiów doktoranckich, rektor
powołuje
na
kierownika
studiów
doktoranckich
nauczyciela
akademickiego albo pracownika naukowego spełniającego wymogi,
o których mowa w ust. 3 pkt 1, który nie był uprzednio wskazany jako
kandydat.
7. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych
studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej Uczelni albo
w jednostce naukowej, tworzonych w określonej dyscyplinie naukowej
albo dyscyplinie artystycznej.
8. Kierownik studiów doktoranckich:
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
3) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;
4) pełni funkcję przewodniczącego wydziałowej komisji doktoranckiej;
5) przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich;
6) podejmuje decyzje o skreśleniu z listy doktorantów;
7) podejmuje inne decyzji wynikające z toku studiów.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 7.
1. Doktorant ma prawo do:
1) ubezpieczenia
społecznego
i
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) pomocy materialnej na warunkach określonych w regulaminie
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów;
3) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu
tygodni w ciągu roku, w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
4) udostępnienia miejsca pracy w jednostce organizacyjnej prowadzącej
studia doktoranckie celem realizacji pracy naukowej;
5) bezpłatnego korzystania z biblioteki;
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6) dostępu do sprzętu komputerowego i aparatury badawczej
w jednostce prowadzącej studia doktoranckie;
7) opiniowania w formie ankiet sposobu prowadzenia zajęć
dydaktycznych;
8) studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu
studiów;
9) studiowania według indywidualnego harmonogramu realizacji
obowiązków dydaktycznych.
2. Doktorantowi może być przyznane:
1) stypendium doktoranckie;
2) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych;
3) pomoc materialna w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
d) zapomogi,
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
4) stypendium doktorskie, na zasadach określonych w art. 22 Ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania
stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski
(Dz. U. nr 160 poz. 956);
5) stypendium lub pomoc materialna przez osoby fizyczne lub prawne
oraz jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych
w ustawie;
6) poza pomocą materialną przewidzianą w pkt 3 i 5 doktorant może
otrzymać także pomoc materialną lub nagrodę rektora Politechniki
Lubelskiej w ramach specjalnych funduszy stypendialnych Uczelni.
Stypendia z tego funduszu przyznawane są w uzgodnieniu
z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów;
7) inne stypendia niewymienione w pkt 1-6.
3. Stypendium doktoranckie może otrzymać tylko doktorant studiów
stacjonarnych.
4. Doktorant, który prowadzi udokumentowane prace na rzecz
katedry/instytutu, może starać się o dofinansowanie badań z dotacji
celowej na działalność statutową związaną z prowadzeniem badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych
służących rozwojowi młodych naukowców.
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§ 8.
1. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika studiów doktoranckich i po
uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, uczestniczyć w studiach
wymiennych na uczelniach polskich i zagranicznych. Politechnika
Lubelska gwarantuje doktorantowi uczestniczącemu w studiach
wymiennych uznanie uzyskanych osiągnięć w zakresie, w jakim
odpowiadają one efektom kształcenia uzyskiwanym w ramach programu
studiów doktoranckich na uczelni macierzystej. Decyzję o uznaniu
osiągnięć podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
2. Warunki i tryb kierowania doktorantów do uczelni zagranicznej w celu
odbycia części studiów i/lub praktyki reguluje zarządzenie rektora.
3. W umotywowanych przypadkach doktorant może wystąpić do
kierownika studiów doktoranckich o zezwolenie na studiowanie według
indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, pod
kierunkiem opiekuna/promotora naukowego.
4. Opiekun/promotor naukowy oraz doktorant przygotowują indywidualny
plan studiów, który przewiduje realizację innych modułów/przedmiotów
niż ujęte w programie studiów doktoranckich.
5. Indywidualny plan studiów zatwierdza rada wydziału.
6. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wystąpić do kierownika
studiów doktoranckich z umotywowanym wnioskiem o przyznanie
indywidualnego harmonogramu realizacji obowiązków dydaktycznych
wynikających z planu studiów.
7. Decyzję w zakresie przyznania indywidualnego harmonogramu realizacji
obowiązków dydaktycznych podejmuje kierownik studiów doktoranckich,
określając jej warunki.
§ 9.
1. Doktorant jest obowiązany do:
1) postępowania zgodnego z treścią ślubowania i Regulaminem Studiów
Doktoranckich;
2) realizowania programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia
badań naukowych oraz składania sprawozdań z ich przebiegu
w terminie do dnia 6 października, do kierownika studiów
doktoranckich po akceptacji opiekuna naukowego;
3) składania egzaminów i zaliczeń oraz odbywania praktyk w terminach
określonych planem studiów;
4) czynnego uczestniczenia w życiu naukowym Uczelni i dbania o dobre
imię Politechniki;
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5) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
6) przestrzegania Kodeksu Etyki Doktoranta;
7) przygotowania publikacji naukowej, będącej warunkiem wszczęcia
przewodu doktorskiego;
8) przygotowania rozprawy doktorskiej w terminie umożliwiającym
przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz
nadanie stopnia naukowego doktora przed zakończeniem okresu
odbywania studiów doktoranckich.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa w drodze
zarządzenia rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu
Doktorantów.
3. Doktorant ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez
doktoranta nie może przekraczać 90 godzin.
4. Doktorant jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego
najpóźniej do końca 5 semestru studiów doktoranckich trwających 3 lata
i do końca 6 semestru w przypadku studiów trwających 4 lata. Jeżeli
przewód doktorski nie zostanie otwarty w tym terminie, kierownik
studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników
studiów doktoranckich.
§ 10.
1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu
organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym
warunków odbywania studiów, do rodzaju niepełnosprawności.
2. Do doktorantów, o których mowa w ust. 1, zalicza się osoby:
1) niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub dokument równoważny;
2) przewlekle chorujące, nieposiadające orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza
przedłożona do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych
dokumentacja medyczna.
3. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje
kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z pełnomocnikiem
rektora ds. osób niepełnosprawnych.
4. Dostosowanie procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób
niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i innych
trudności związanych ze stanem zdrowia, może polegać w szczególności
na:
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1) modyfikacji trybu odbywania zajęć;
2) zmianie terminów i formy zaliczeń oraz egzaminów;
3) udostępnianiu i dostosowaniu materiałów dydaktycznych do potrzeb
związanych z określoną niepełnosprawnością;
4) korzystaniu z rozwiązań technologicznych wspierających proces
uczenia się;
5) wsparciu asystenta edukacyjnego (np. tłumacza języka migowego).
5. Zasady
udzielania
wsparcia
doktorantom
niepełnosprawnym
w Politechnice Lubelskiej określa rektor w drodze zarządzenia.
III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 11.
Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna
1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego.

się

§ 12.
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 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. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając
jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,
w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej
chorobą;
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem
rodziny;
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku
życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
łącznie nie dłużej niż o rok.
4. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta,
okres odbywania studiów doktoranckich o czas trwania: urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach
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urlopu macierzyńskiego
w odrębnych przepisach.

oraz

urlopu

ojcowskiego,

określonych

5. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich
zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego
braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
wskazanie roku studiów doktoranckich;
2) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku, o którym
mowa w ust. 2, albo dokument uzasadniający przedłużenie okresu
odbywania studiów doktoranckich – w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 albo 3;
2) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów
doktoranckich – w przypadkach, o których mowa ust. 2 albo 3.
§ 13.
1. Plan i program studiów doktoranckich oraz wymiar praktyk zawodowych
uchwala rada wydziału po zasięgnięciu opinii właściwego organu
Samorządu Doktorantów. Ustalenia te dotyczą również zmian
wprowadzanych w planach i programach studiów.
2. Program studiów doktoranckich jest udostępniany na stronie internetowej
wydziału prowadzącego studia doktoranckie na co najmniej miesiąc przed
rozpoczęciem cyklu kształcenia w danym roku akademickim.
3. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy
o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.
4. Realizacja programu przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego i 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.
5. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk
zawodowych objętych programem studiów doktoranckich odpowiada
od 30 do 45 punktom ECTS.
6. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. Zajęcia
fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar
odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do
pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. Zajęcia
fakultatywne, rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar
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odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta
kształcącego się na studiach doktoranckich w Uczelni do wykonania
zawodu nauczyciela akademickiego.
7. Kwalifikacje trzeciego stopnia są uzyskiwane w drodze przewodu
doktorskiego.
§ 14.
1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z przyjętą organizacją roku
akademickiego.
2. Wykłady i seminaria z przedmiotów kierunkowych prowadzone są
wyłącznie przez osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich
mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi jednostki
naukowej posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany
w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich
5 lat.
3. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
4. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie założonych efektów
kształcenia oraz złożenie wszystkich zaliczeń i egzaminów
przewidzianych w planie i programie każdego roku studiów.
5. W stosunku do doktoranta, który nie uzyskał założonych efektów
kształcenia oraz nie złożył wszystkich zaliczeń i egzaminów
przewidzianych w programie studiów danego roku, kierownik studiów
podejmuje jedną z następujących decyzji:
1) wszczęcie postępowania o skreślenie z listy doktorantów;
2) powtarzanie zajęć.
6. Prowadzący przedmiot przedstawia doktorantom na pierwszych zajęciach
lub spotkaniu informacyjnym sposób, tryb oraz formę sprawdzania
osiągniętych efektów kształcenia.
§ 15.
1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen, którym
odpowiadają oceny w systemie ECTS i przeliczniki dla skal z innych
uczelni, w tym zagranicznych, wskazane w nawiasach:
 bardzo dobry
5,0 A
(91-100%)
 dobry plus
4,5 B
(81-90%)
 dobry
4,0 C
(71-80%)
 dostateczny plus
3,5 D
(61-70%)
 dostateczny
3,0 E
(51-60%)
 niedostateczny
2,0 F
(50% i poniżej) – ocena niezaliczająca.
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W przypadku braku możliwości przeliczenia z uwzględnieniem
powyższych zasad decyzje podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
2. Rada wydziału może ustalić wykaz przedmiotów zaliczanych bez oceny.
3. Informację o wynikach egzaminów i zaliczeń przekazuje doktorantom
prowadzący zajęcia lub osoba przez niego upoważniona, na co najmniej
jeden ze sposobów (ogłoszenie ustne, drogą elektroniczną, ogłoszenie
wyników w systemie elektronicznej obsługi dziekanatu) wybrany przez
prowadzącego.
4. Doktorant, który uzyskał na egzaminie (zaliczeniu) ocenę niedostateczną,
ma prawo do dwóch egzaminów (zaliczeń) poprawkowych z danego
przedmiotu.
§ 16.
1. Doktorant, który nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa
w niniejszym Regulaminie, może zostać skreślony z listy doktorantów
decyzją kierownika studiów.
2. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do rektora w terminie
14 dni od jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
§ 17.
1. Wydział, na którym prowadzone są studia doktoranckie, zapewnia
doktorantowi przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową
i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, sprawowane
przez opiekuna naukowego.
2. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo
pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub
pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany
w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich
5 lat.
3. Dopuszcza się możliwość opieki i promotorstwa nauczyciela
akademickiego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego
innej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej lub innej uczelni.
4. Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić
do kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni z wnioskiem o zmianę
opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej
Uczelni może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego.
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6. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Uczelnia
wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 18.
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
przepisy wewnętrzne Uczelni.
§ 19.
Regulamin uchwalony przez Senat Politechniki Lubelskiej,
po uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów
Politechniki Lubelskiej, wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
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