Zasady wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października roku
akademickiego 2011/2012 i obejmą uczestników
I i II (obecny I. rok) roku studiów doktoranckich
ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE
LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
§1
1. Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej prowadzi Wydział.
W ich realizacji biorą udział następujące jednostki Wydziału:
- Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
- Instytut Lingwistyki Stosowanej
- Instytut Rusycystyki
- Katedra Białorutenistyki
- Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
- Katedra Ukrainistyki
KaŜdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek,
ale ze swoich zobowiązań rozlicza się w ramach Wydziału.
2. Studiami doktoranckimi kieruje powołany przez Rektora – na wniosek Rady
Wydziału Lingwistyki Stosowanej – Kierownik Studiów Doktoranckich.
3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału
Lingwistyki Stosowanej.

§2
1. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie uchwala, na wniosek Kierownika
Studiów Doktoranckich, Rada Wydziału Lingwistyki Stosowanej i podaje je do
publicznej wiadomości do końca kwietnia roku poprzedzającego rekrutację.
2. Studia doktoranckie trwają 4 lata, licząc od dnia przyjęcia, z moŜliwością
przedłuŜenia – w uzasadnionych przypadkach – maksymalnie o rok. Uczestnikom
studiów doktoranckich moŜna ten okres przedłuŜyć dodatkowo o czas trwania urlopu
macierzyńskiego lub inne wyjątkowe wypadki losowe.
3. Uczestnik studiów doktoranckich nie wywiązujący się z obowiązków moŜe
zostać skreślony z listy doktorantów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Kierownik
Studiów Doktoranckich po konsultacji z opiekunem naukowym.

4. Stypendium dla doktoranta przyznaje Rektor – na wniosek Kierownika
Studiów Doktoranckich, uzgodniony z Dziekanem i Kierownikiem właściwej jednostki
Wydziału. Stypendia są przyznawane w zaleŜności od osiągnięć naukowych
doktoranta oraz kondycji finansowej Wydziału.
5. Wypłacanie stypendium wstrzymuje się w przypadku odbywania przez
uczestnika

Studiów

Doktoranckich

zagranicznego

staŜu

naukowego.

W

uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich moŜe podjąć decyzję o
wstrzymaniu wypłacania stypendium.

§3
1. Do podstawowych obowiązków uczestnika Studiów Doktoranckich naleŜy:
a. prowadzenie badan naukowych i przygotowanie, pod kierunkiem opiekuna
naukowego, rozprawy doktorskiej;
b. realizacja obowiązkowego i indywidualnego programu studiów;
c. praktyka dydaktyczna w wymiarze min. 30 godzin hospitacji i 90 godzin
samodzielnie przeprowadzonych zajęć;
2. Uczestnik Studiów Doktoranckich składa Kierownikowi Studiów roczne
sprawozdanie z wywiązania się ze swych obowiązków, wraz z planem na rok
następny oraz opinią opiekuna naukowego, w nieprzekraczalnym terminie do 15
października kaŜdego roku.
3. Kierownik Studiów Doktoranckich zatwierdza, na kaŜdy kolejny rok
akademicki, indywidualny program studiów uczestnika Studiów Doktoranckich,
uzgodniony z opiekunem naukowym.
4. Kierownik Studiów Doktoranckich dokonuje rocznej oceny postępów w
pracy uczestnika SD.
5. Po zakończeniu roku akademickiego Kierownik Studiów Doktoranckich
przedstawia Radzie Wydziału Lingwistyki Stosowanej na listopadowym posiedzeniu
ocenę postępów w pracy uczestników Studiów Doktoranckich.

§4
1. Uczestnik Studiów Doktoranckich ma prawo do corocznej przerwy w okresie
wakacji w wymiarze 8 tygodni.

2. Okres odbywania studiów doktoranckich – nie dłuŜszy niŜ 4 lata – zalicza się
do okresu pracy, od którego zaleŜą uprawnienia pracownicze, o ile obrona rozprawy
doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od daty zakończenia tych studiów.
3. Do okresu, od którego zaleŜą uprawnienia pracownicze, zalicza się równieŜ
okres odbywania studiów doktoranckich, jeŜeli zostały one przerwane z powodu
podjęcia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego
i w okresie przewidzianym dla tych studiów uzyskał stopień doktora.
4. Uczestnik Studiów Doktoranckich ma prawo do ubezpieczenia społecznego i
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach i zgodnie z praktyką przyjętą na UW.
5. Uczestnik Studiów Doktoranckich ma prawo korzystać z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych UW na zasadach określonych w regulaminie tego
funduszu.

§5
1. Uczestnik Studiów Doktoranckich moŜe podejmować pracę zarobkową, o ile
nie koliduje ona z wypełnianiem obowiązków doktoranta.
2.

Uczestnik

Studiów

Doktoranckich

pobierający

stypendium

moŜe

podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy i
jedynie za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.

§6
W

sprawach

nie

objętych

niniejszymi

Zasadami

Odbywania

Studiów

Doktoranckich na WLS stosuje się przepisy Regulaminu Studiów Doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim z dnia 17 maja 2006 r. oraz

ustawy Prawo o

Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. i Ustawy o Stopniach Naukowych i
Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003
r.

