
Regulamin  

Studiów Doktoranckich - Szkoły Biologii Molekularnej  

prowadzonych w Instytucie Biochemii i Biofizyki  

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

 

 

Studia doktoranckie w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, zwanym dalej IBB PAN, 

działają na podstawie ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619 z 

późniejszymi zmianami) ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. z 

2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami) ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. 65 poz. 595 z późn. zm.); 

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. 2011 nr 196 

poz. 1169 z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 24 października 2014 roku  (Dz.U. 2014 poz. 1480) w sprawie studiów doktoranckich oraz 

stypendiów doktoranckich.  

§ 1 

1. Studia doktoranckie powołuje i rozwiązuje Dyrektor IBB PAN na wniosek Rady Naukowej IBB 

PAN.  

2. Studia doktoranckie prowadzone są w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk 

biologicznych, w dyscyplinach: biochemia, biofizyka, biologia. 

3. Studia doktoranckie są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji IBB PAN. 

4. Maksymalna liczba uczestników studium doktoranckiego jest zależna od potrzeb i możliwości 

finansowych IBB. 

§ 2 

Studia doktoranckie są bezpłatne, prowadzone są w trybie stacjonarnym. 

 

§3 

1. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa IBB PAN zwana dalej 

Radą Naukową. 

2. Rada Naukowa w szczególności uchwala regulamin studiów doktoranckich, oraz sprawuje nadzór 

nad jego realizacją. 

 

 

§ 4 

1. Dyrektor IBB PAN powołuje Kierownika Studiów Doktoranckich spośród pracowników IBB 

posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, 
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zatrudnionych w placówce w pełnym wymiarze czasu pracy, po zasięgnięciu opinii Rady 

Naukowej oraz właściwego organu Samorządu Doktorantów. 

2. Dyrektor IBB PAN odwołuje Kierownika Studiów doktoranckich w tym samym trybie. 

 

§ 5 

1. Kierownik Studiów Doktoranckich: 

a) pełni funkcję przewodniczącego doktoranckiej komisji stypendialnej; 

b) organizuje realizację programu studiów doktoranckich; 

c) sprawuje bieżący nadzór nad przebiegiem studiów doktoranckich; 

d) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów; 

e) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich; 

f) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

g) przedłuża na wniosek doktoranta okres odbywania studiów doktoranckich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

  

§ 6 

Warunki, tryb i rekrutacji na studia doktoranckie określa załącznik 1 do Regulaminu. 

 

§ 7 

1. W wyniku realizacji programu studiów, obejmującego przede wszystkim prowadzenie działalności 

naukowo-badawczej oraz uczestniczenie w życiu krajowego i międzynarodowego środowiska 

naukowego, osoba kończąca studia osiąga efekty kształcenia w zakresie: 

a) wiedzy: 

 ma zaawansowaną wiedzę, o charakterze podstawowym i szczegółowym, 

obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań naukowych; 

 ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma 

wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym 

dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań; 

 ma podstawową wiedzę dotyczącą planowania i prowadzenia projektów 

badawczych 

b) umiejętności związanych z metodyką  prowadzenia badań naukowych w zakresie: 

 wyboru i opanowania warsztatu badawczego dla rozwiązywania nowych i 

złożonych problemów naukowych; 

 krytycznej analizy, syntezy i oceny wyników pracy badawczej;  

 komunikacji i konsultacji ze współpracownikami i ekspertami w swojej i innych 

dziedzinach; 
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 zdobywania informacji z różnych źródeł i dokonywania ich krytycznej oceny; 

 dokumentowania wyników prac badawczych oraz tworzenia opracowań mających 

charakter publikacji naukowych, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu 

opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw 

autorskich. 

c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 

społecznej roli uczonego m.in.:  

 przyczyniania się do postępu społecznego i kulturalnego w społeczeństwie 

opartym na wiedzy; 

 wykazywania się innowacyjnością; 

 wykazywania się samokrytycyzmem w pracy twórczej;  

 rozumienia i odczuwania potrzeby ciągłego dokształcania się - podnoszenia 

kompetencji zawodowych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych 

osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową; 

 rozumienia podstawowych zasad etyki zawodowej i doceniania znaczenia 

uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych. 

 

2. Program studiów doktoranckich, określający sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach 

doktoranckich uchwala Rada Naukowa IBB PAN 

 

§ 8 

 

1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4. 

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 oraz urlopu ojcowskiego, 

określonego w odrębnych przepisach. 

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres 

odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia 

w zajęciach, 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 czwartego roku życia lub dzieckiem o 

orzeczonej niepełnosprawności, - łącznie nie więcej niż o rok. 

4. Kierownik Studiów Doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, 

może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z 
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obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia 

długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata. 

5. Wniosek z prośbą o przedłużenie studiów doktoranckich należy złożyć w Sekretariacie Naukowym 

IBB PAN na miesiąc przed terminem zakończenia danego roku studiów. 

6. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, 

którego treść określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

  

§ 9 

 

1. Doktorant jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów 

doktoranckich. 

2. Do podstawowych obowiązków doktoranta należy: 

a) uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem studiów doktoranckich; 

b) prowadzenie badań naukowych i składania pisemnych sprawozdań rocznych z ich przebiegu; 

c) uczestnictwa w życiu naukowym Instytutu, w tym w Seminariach Instytutowych; 

d) wygłoszenia Seminarium Instytutowego z wyników uzyskanych podczas realizacji pracy 

doktorskiej; 

e) przestrzegania przepisów obowiązujących w IBB PAN. 

3. Doktorant zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

 posiadać ważne badania lekarskie.  

4. Sprawozdania z przebiegu studiów są oceniane przez opiekuna naukowego lub promotora pracy 

oraz dwóch członków Rady Naukowej IBB PAN monitorujących przebieg postępów doktoranta 

przez cały okres trwania studiów. 

5. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności doktorant może wnosić do Kierownika studiów 

doktoranckich o czasowe i częściowe zwolnienie w indywidualnie określonym zakresie z 

obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Decyzję podejmuje Kierownik Studiów 

Doktoranckich. 

6. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać 

skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje Kierownik 

studiów. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Dyrektora IBB PAN. Decyzja Dyrektora 

IBB PAN jest ostateczna. 

 

§ 10 

 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta, doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w art. 226 
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Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z 

późniejszymi zmianami). 

 

§ 11 

 

1. Doktoranci mają prawo do: 

a) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które 

powinny by wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych i nie kolidującym z 

realizacją programu naukowego i/lub z zajęciami wyznaczonymi przez promotora/opiekuna 

naukowego; 

b) uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, szkołach itp. zleconych przez opiekuna/promotora; 

c) ubiegania sie o dodatkowe stypendia przewidziane odrębnymi przepisami; 

d) uczestniczenia w projektach badawczych krajowych i zagranicznych po uzgodnieniu z 

promotorem/opiekunem naukowym; 

e) wykonywania pracy zarobkowej za zgoda opiekuna naukowego i Kierownika Studiów 

Doktoranckich i pod warunkiem, że obowiązki wynikające z jej wykonywania nie kolidują z 

zajęciami wynikającymi z programu studiów. 

 

§ 12 

1. Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. 

2. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, 

 przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Biologii 

 Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

 

§ 13 

Po uzyskaniu stopnia doktora, doktoranci maja prawo do zaliczenia do okresu pracy, od którego 

zależą uprawnienia pracownicze, okresu odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższego jednak niż 

4 lata. 

 

§ 14 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Dyrektor IBB PAN, po zaopiniowaniu przez doktorancką 

komisję stypendialną, zwana dalej komisją,  wniosków doktorantów o przyznanie tego stypendium. 

2. Komisję powołuje Dyrektor IBB PAN. Komisja składa się z  przynajmniej trzech pracowników 

naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz przedstawiciela 

Samorządu Doktorantów. Przewodniczącym Komisji jest Kierownik Studiów Doktoranckich. 

3. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje 

Dyrektorowi IBB PAN listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium. 
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4. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

uczestnikowi studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

5. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

uczestnikowi studiów doktoranckich, który: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

b)  wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez IBB PAN; 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

6. Doktorant wraz ze sprawozdaniem za dany rok studiów składa do kierownika studiów 

doktoranckich wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.  

7. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

8. Wysokość stypendium doktoranckiego ustala Dyrektor.  

9. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 

b) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 

c)  stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 

d) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

10. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, Dyrektor IBB PAN może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.  

11. 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 

mogą zostać wypłacone 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. 

 

§ 15 

 

1. Skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich może nastąpić:  

a) na wniosek doktoranta; 

b) na wniosek opiekuna naukowego doktoranta zaopiniowany przez Komisję ds. Studiów 

Doktoranckich. 

2. Skreślenie następuje na podstawie decyzji Dyrektora IBB PAN. 
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3. 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. 

 

§ 16 

 

1. Procedury otwarcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego określa załącznik nr 3 do 

regulaminu –“Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich”. 

  

§ 17 

 

1. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. 

2. IBB PAN pobiera opłatę za wydanie legitymacji doktoranta w wysokości 17 zł, a w przypadku gdy 

koszty wydania są niższe - opłatę równa tym kosztom. 

3. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. 

4. Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację danych w układzie 

elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu. 

5. Osoba, która została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, zwraca legitymację w 

ciągu trzech dni od momentu skreślenia z listy.  

 

 

§18 

 

1. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców, regulują przepisy rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406). 

       

§ 19 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rade Naukową IBB. 

(24.06.2014) 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich oraz wewnętrzne akty prawne IBB 

PAN.  

 

 

Warszawa, dn. 17.06.2015 r. 


