
Fragment ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w
zakresie sztuki 

(obowiązuje od 1 maja 2003 r.). 
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 65, poz. 595

Rozdział 6 Studia doktoranckie

Art. 37. 1. Studia doktoranckie przygotowują do uzyskania stopnia doktora. 

2. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne posiadające uprawnienie do
nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 3. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o
których mowa w ust. 2, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania
poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich
określają umowy zawarte między tymi jednostkami.

 4. Studia doktoranckie w szkole wyższej są tworzone przez rektora, a w innej placówce
naukowej — przez jej dyrektora. 

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

6. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia dzienne lub zaoczne. 

7. Studia doktoranckie dzienne są bezpłatne. 

8. Wysokość opłat za studia doktoranckie zaoczne, jeżeli są one odpłatne, ustala organ
tworzący te studia. 

Art. 38. 1. Do podstawowych obowiązków uczestników studiów doktoranckich należy:

1) uczestnictwo w realizacji programu studiów i składanie wyznaczonych egzaminów; 

2) prowadzenie badań naukowych lub działalności artystycznej i składanie sprawozdań z
ich przebiegu.

2. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mają także obowiązek prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może
przekraczać 90 godzin obliczeniowych rocznie. 

3. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których
mowa w ust, 1 i 2, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów. Decyzję o skreśleniu
podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji służy odwołanie do organu, który utworzył te
studia, w terminie czternastu dni od Jej otrzymania. 

4. Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają odpowiednio odpowiedzialności
dyscyplinarnej na zasadach określonych dla studentów w odrębnych przepisach. 

Art. 39. 1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:

1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni; 

2) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.



2. Okres odbywania studiów doktoranckich, niezależnie od daty ich zakończenia, nie dłuższy
niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od daty zakończenia tych
studiów. 

3. Do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zalicza się również okres
odbywania dziennych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu
podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika
naukowego i w okresie przewidzianym dla tych studiów został uzyskany stopień doktora.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. O
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r. Nr 70. póz. 335, z późn.
zm.), tak stanowi, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać także
uczestnicy studiów doktoranckich.

Art. 40. 
1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie.

2. Minimalna wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 60%
minimalnego, wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokości podejmuje organ
tworzący studia doktoranckie.

4. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mogą podejmować pracę zarobkową, z
zastrzeżeniem ust. 5. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami
wynikającymi z programu studiów doktoranckich.

5. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich otrzymujący stypendium mogą podejmować
pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody
kierownika tych studiów.

6. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich podmiot, który przyznał
stypendium, może wystąpić o jego zwrot.

Art. 41. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich, ich prowadzenia i odbywania oraz
przyznawania stypendiów osobom je odbywającym, a także zwrot stypendiów,
uwzględniając w szczególności:

1) określenie czasu trwania studiów i możliwość przedłużania go, w tym prawo do
dodatkowego przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania
urlopu macierzyńskiego określone go w odrębnych przepisach; 

2) sposób przeprowadzania rekrutacji; 

3) szczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki
organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich; 



4) szczegółowe zasady powierzania uczestnikom studiów doktoranckich prowadzenia
zajęć dydaktycznych; 

5) wzór legitymacji uczestnika studiów doktoranckich i świadectwa ich ukończenia; 

6) wysokość opłat za wydanie legitymacji i świadectwa.


