Załącznik nr 1 do Uchwały nr 86/2014 Rady Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 27 maja 2014 r.

Regulamin
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich w dyscyplinach
pedagogika i psychologia.
Uchwała oparta jest na przepisach: 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
późniejszymi zmianami); Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), uwzględnia Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2011 roku, nr 196, poz. 1169)
oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w
sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2013 roku, nr 1581).
§ 1. Zakres regulacji
Regulamin określa warunki i tryb odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dyscyplinach pedagogika i
psychologia oraz przyznawania stypendiów doktoranckich oraz okresy, na jakie są one
przyznawane.
§ 2. Kierownik studiów doktoranckich
1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i
właściwego organu samorządu doktorantów, spośród pracowników naukowych posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 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.), wykonujących pracę w Uniwersytecie Śląskim albo
będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy.
2. Właściwy organ samorządu doktorantów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku o jej wydanie, z tym że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za
spełniony również w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.
3. Wymóg zasięgania opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów
doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej.
4. Kierownik studiów doktoranckich:
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów;
3) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;
4) pełni funkcję przewodniczącego komisji, o której mowa w § 10.

5. Kierownik studiów doktoranckich składa Radzie Wydziału Pedagogiki i Psychologii
coroczne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań oraz przebiegu studiów
doktoranckich.
§ 3. Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
1) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
3) rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie Kierownika studiów doktoranckich.

§ 4. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii rozpatruje zastrzeżenia doktorantów od
rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 i 3.

§ 5 Postępowanie rekrutacyjne
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i spełnia warunki ustalone przez Radę Wydziału.
2. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. W
przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne można odstąpić od konkursu.
3. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat Uczelni w trybie art. 196
ustawy.
4. Przyjęcie na studia doktoranckie cudzoziemca odbywa się zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. Warunkiem nabycia praw doktoranta jest złożenie ślubowania, którego treść określa § 131
Statutu .
6. Osoba przyjęta na studia doktoranckie otrzymuje indeks doktoranta, w którym wpisywane
są zaliczenia i wyniki egzaminów oraz inne osiągnięcia. Indeks, po ukończeniu studiów,
stanowi własność doktoranta.
7. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Legitymacja podlega
zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów.
8. Osoba przyjęta na studia doktoranckie ma obowiązek zawarcia umowy, o której mowa w §
5 ust. 8, przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń edukacyjnych.
§ 6. Studia doktoranckie
1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Rok akademicki
rozpoczyna się dnia 1 października i trwa do 30 września.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, 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.).
3. Kierownik studiów doktoranckich może 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
o orzeczonej niepełnosprawności
- łącznie nie dłużej niż o rok.
4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub
promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając
jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności
prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
5. Warunkiem zaliczenia przez studenta drugiego roku studiów jest wydanie lub przyjęta do
druku publikacja naukowa w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w
recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki
lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
6. Warunkiem zaliczenia przez studenta trzeciego roku studiów jest wszczęcie przewodu
doktorskiego, stosownie do postanowień § 1 i nast. Uchwały Rady Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27.05.2014 w sprawie Regulaminu
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach pedagogika i
psychologia.
7. 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;
4)
realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i
praktyki zawodowe;
5)
przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej
pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
6)

uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

8. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych
programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS, przy czym jeden

punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od doktoranta
nakładu pracy w wymiarze od 25 do 30 godzin.
9. Zajęcia objęte planem studiów doktoranckich dzielą się na:
a) obowiązkowe, prowadzące do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w wymiarze odpowiadającym od 16 do 19
punktom ECTS, w tym od 1 do 2 punktów ECTS rocznie za seminarium dyplomowe;
b) fakultatywne;
c) praktyki zawodowe.
10. Łączny wymiar zajęć fakultatywnych odpowiada co najmniej 10 punktom ECTS. Zajęcia
fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5
punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczorozwojowym. 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.
11. Łączny wymiar praktyk zawodowych odpowiada od 4 do 16 punktom ECTS. Wymiar
praktyk zawodowych w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych nie
może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. Na pierwszym roku studiów
doktorant może wyłącznie współprowadzić zajęcia dydaktyczne.
12. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi 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 lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych
badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki;
2)

umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;

3)
kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i
społecznej roli uczonego.
13. Realizacja programu studiów doktoranckich w uczelni 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.
14. Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów kształcących się na studiach
doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.
15. 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.
16. Wymagania określone w ustępach 8 - 15 stosuje się w procesie kształcenia odbywanym na
stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich.

17. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy
posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich 5 lat.
18. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia albo jednostka
naukowa wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
§ 7. Opieka i wsparcie naukowe
1. Wydział Pedagogiki i Psychologii zapewnia doktorantowi przez cały okres studiów
doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane
przez opiekuna naukowego.
2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy,
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub
pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5
lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.
§ 8. Stypendium doktoranckie
1. Stypendium doktoranckie może przyznać Rektor Uniwersytetu Śląskiego, po
zaopiniowaniu przez komisję doktorancką Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego, zwaną dalej "komisją", wniosków o przyznanie tego stypendium.
2. Komisję powołuje rektor uczelni.
3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków powoływanych odpowiednio spośród
nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo
pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego, 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, w tym kierownik
studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów.
4. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może
być przyznane doktorantowi, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo
jednostkę naukową;
3)
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu
rozprawy doktorskiej.
6. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów
doktoranckich.

7. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
2) ocenę opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku ubiegania się o to stypendium
na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ustępie 5.
8. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego,
przekazuje rektorowi uczelni listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium
zawierającą dane, o których mowa w ust. 7.
9. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
10. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez
doktoranta:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o
których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym;
2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
11. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor
Uniwersytetu Śląskiego może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.
12. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje
się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
13. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia
doktoranckie w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz
uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia
studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty
otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został
skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
14. Doktorant odbywający studia doktoranckie w uczelni może złożyć wniosek o przyznanie
zwiększenia stypendium.Zwiększenie stypendium przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu
przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium. Zwiększenie stypendium może
być przyznane:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre
wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich
lub w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który wyróżniał
się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w
roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.
4. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 zł.
§ 9. Legitymacja doktoranta
1. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, zgodnie ze wzorem
określonym przepisami.
2. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego pobiera opłatę za wydanie
elektronicznej legitymacji doktoranta równą kosztom jej wydania.
3. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę o połowę
wyższą niż za wydanie oryginału.
4. Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację
danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie na legitymacji w kolejno oznaczonych
polach hologramu.
§ 10. Zaliczanie studiów doktoranckich
1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
2. Realizowane przez doktoranta obowiązki programowe oraz prowadzone przez niego
badania naukowe podlegają w każdym roku ocenie przez kierownika studiów doktoranckich.
3. Warunkiem zaliczenia roku studiów doktoranckich jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i
złożenie egzaminów, określonych w planie każdego roku studiów. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na
odbywanie przez doktoranta studiów doktoranckich według indywidualnego programu
zatwierdzonego przez radę wydziału.
4. Doktorant zalicza rok najpóźniej do dnia 30 września każdego roku. W tym celu doktorant
jest zobowiązany złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:
a) opinię opiekuna naukowego lub promotora o postępach naukowych i postępach w
przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
b) indeks z wpisami zaliczeń i egzaminów, wymaganymi programem studiów,
c) inne wymagane dokumenty.
5. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich
może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, lub przenieść niektóre obowiązki na
następny rok akademicki.
6. Egzaminy i zaliczenia objęte planem studiów wymagają wpisania do indeksu doktoranta i
systemu USOS.
7. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów kończą się wystawieniem
oceny:
a) bardzo dobry — 5,0

b) dobry plus — 4,5
c) dobry — 4,0
d) dostateczny plus — 3,5
e) dostateczny — 3,0
f) niedostateczny — 2,0.
8. Doktorantowi zatrudnionemu na Uczelni, w tym na etacie asystenta, zalicza się jako
praktykę zawodową prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne w ramach pensum
ustalonego odrębnymi przepisami związanymi z jego zatrudnieniem.
9. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na odbycie przez doktoranta zajęć
dydaktycznych prowadzonych poza macierzystym wydziałem lub Uczelnią.
§ 11
1. Doktorant, który nie uzyskał zaliczeń lub nie złożył egzaminów w obowiązujących go
terminach, lub nie wywiązuje się z obowiązku odbywania praktyk dydaktycznych, lub
uzyskał negatywną ocenę z realizacji badań naukowych może zostać skreślony z listy
doktorantów.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub
promotora.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, może zostać wydana także w przypadku nieuiszczenia w
przewidzianym terminie opłaty za studia. Doktorantom, którzy nie wniosą opłat w
przewidzianym terminie, sekretariat studiów doktoranckich doręcza wezwania do
niezwłocznej zapłaty. Zaleganie z opłatami za jeden semestr może stanowić podstawę do
skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Osobom, które nie wniosły w terminie
opłaty, po jej dokonaniu zostaną naliczone odsetki, za okres od obowiązującego terminu
wpłaty do daty wniesienia opłaty.
§ 12 Urlopy
1. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może udzielić mu
urlopu:
a) krótkotrwałego — na czas do 3 miesięcy, pod warunkiem że nie zakłóci to wykonywania
przez doktoranta obowiązków dydaktycznych. Czas tego urlopu wlicza się do czasu trwania
studiów doktoranckich;
b) długoterminowego — na czas do jednego roku z przyczyn zdrowotnych, stwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim lub ze szczególnie ważnych przyczyn osobistych. Czasu tego
urlopu nie wlicza się do czasu trwania studiów doktoranckich.
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o
okres odpowiadający czasowi trwania:
a) urlopu macierzyńskiego,
b) dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

c) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
d) dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
e) urlopu ojcowskiego,
f) urlopu rodzicielskiego,
g) określonych w odrębnych przepisach.
3. Na uzasadniony wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć mu
okres odbywania studiów, zwalniając go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, nie dłużej
jednak niż o jeden rok, w szczególności w przypadku:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej
niepełnosprawności.
4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o dwa lata, kierownik studiów
doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć
doktorantowi okres odbywania studiów, zwalniając go jednocześnie z obowiązku
uczestnictwa w zajęciach.
§ 13 Ukończenie studiów doktoranckich
1.

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia doktora.

2.

Stopień doktora uzyskuje się w drodze przewodu doktorskiego, którego tryb i
szczegółowe warunki prowadzenia określa Regulamin przeprowadzania czynności w
przewodach doktorskich w dyscyplinach pedagogika i psychologia.

3.

Uzyskanie stopnia doktora potwierdza dyplom.
§ 14
Na wniosek doktoranta Uczelnia może wydać mu zaświadczenie potwierdzające przebieg
studiów.
§ 15. Przepisy końcowe i przejściowe

1. Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu prowadzi się zgodnie z
przepisami obowiązującymi w dniu ich rozpoczęcia, do czasu ich zakończenia według
programu tych studiów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie
odnajdą postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach i stosowne powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 r.

