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REGULAMIN ŚRODOWISKOWYCH  STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

w utworzonych w ramach porozumienia pomiędzy IBIB PAN i IPPT PAN 

 

 

I  Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich:  

 

1 Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie ich uczestnika do uzyskania stopnia 

doktora nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. 

 

2 Dyrektorzy IPPT i IBIB powołują pełnomocnika IPPT ds. studiów środowiskowych w 

IBIB. Pełnomocnikiem tym może być kierownik ds. studiów doktoranckich w IPPT. 

 

3 Rekrutacja na studia środowiskowe pomiędzy IBIB i IPPT ogłoszona jest na stronach 

internetowych obu instytutów, a dokumenty składane są w sekretariacie ds. 

doktoranckich IPPT. 

 

4 Wstępna kwalifikacja kandydatów na studia doktoranckie odbywane w ramach 

porozumienia IBiB i IPPT odbywa się w IPPT w uzgodnieniu z IBIB.  Ostateczna 

decyzja o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmowana jest w IBIB na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej bądź egzaminu z tematyki inżynierii biomedycznej. 

 

 

§ 1 

 

Studia Doktoranckie są prowadzone przez Instytut na podstawie: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. 

w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe  

(Dz. U. 2007 nr 1 poz. 2 z dnia 5 stycznia 2007 r.) 

 

2. Zarządzenia nr 14/07 Dyrektora Instytutu Biocybernetyki i inżynierii Biomedycznej PAN 

z dnia 7 grudnia 2007 o powołaniu Studium Doktoranckiego. 

 

 

§ 2 

 

1. Studia Doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata i mają charakter stacjonarny. 

 

2. Rok akademicki Studiów Doktoranckich rozpoczynają się 1 października lub 1 marca 

każdego roku i trwa 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być 

przesunięty o nie więcej niż 1 miesiąc. Dyrektor Instytutu może zrezygnować z 

przeprowadzenia naboru w jednym, a w uzasadnionych przypadkach w obu terminach. 

 

3. Studiami kieruje, Kierownik, powołany przez Dyrektora Instytutu, z pomocą Komisji 

Dyrekcyjnej ds. Studiów Doktoranckich, ustanowionej zarządzeniem Dyrektora. 

 

 

§ 3 
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1. Na Studia Doktoranckie mogą być przyjmowani absolwenci szkół wyższych, posiadający 

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny, uznawany przez 

polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców).  

 

2. Kandydat, w podaniu o przyjęcie na Studia Doktoranckie, przedstawia swoje 

zainteresowania naukowe. Kandydat może zaproponować tematykę badawczą z obszaru 

tematyki statutowej Instytutu. 

 

3. Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę wyniki 

egzaminu kwalifikacyjnego i brak przeciwwskazań ze strony lekarza medycyny pracy. 

Rekrutacja na Studia odbywa się raz lub dwa razy w roku i jest przeprowadzana przez 

komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu.  

 

4. Na Studia Doktoranckie mogą być przyjmowani kandydaci z zagranicy na tych samych 

zasadach, przy czym 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. 2006 Nr 190, poz. 1406). 

 

 

§ 4  

 

1. Komisja ds. Studiów Doktoranckich w IPPT przedstawia kandydatom na słuchacza 

Środowiskowych Studiów Doktoranckich przed przyjęciem na studia listę 

proponowanych tematów badawczych zatwierdzoną przez Dyrektora IPPT w 

porozumieniu z IBIB wraz z proponowanymi opiekunami naukowymi. Opiekunem 

naukowym uczestnika studiów może być jedynie samodzielny pracownik naukowy. 

 

2. Dyrektor IBIB na wniosek Kierownika Studium i Pełnomocnika IPPT, wyznacza 

opiekunów naukowych dla słuchaczy studiów i tematy ich badań. 

 

3. W przypadkach losowych i szczególnie uzasadnionych, na wniosek słuchacza studiów, 

pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Studiów Doktoranckich, Dyrektor Instytutu 

może zmienić opiekuna naukowego, a Rada Naukowa IBIB PAN może zmienić 

promotora. 

 

4. Słuchacz Studiów może zrezygnować z uczestnictwa w Studiów Doktoranckich przed 

upływem pierwszego roku bez żadnych konsekwencji. 
 

 

 

II. Prawa i obowiązki Słuchacza Studiów Doktoranckich 

 

 

§ 5 

 

Słuchacze Studiów w trakcie I roku zobowiązani są w trakcie trzech pierwszych miesięcy 

studiów do odbycia: 
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- kursu BHP i ppoż., 

- kursu dotyczącego prawa pracy, zachowania tajemnicy służbowej i praw autorskich, 

- kursu niezbędnego do obsługi urządzeń wykorzystywanych do badań w Instytucie. 

 

 

§ 6 

 

1. Słuchacze Studiów są zobowiązani, zgodnie z programem Studiów, do wysłuchania i 

zaliczenia ośmiu przedmiotów o łącznej liczbie 180 godzin wykładowych – równoważnik 

90 punktów zaliczeniowych (2 godz. odpowiadają 1 punktowi) w trakcie pierwszych 

dwóch lub trzech lat studiów, zaproponowanych w ramach studiów doktoranckich przez 

IBIB PAN lub inne jednostki naukowe, z którymi Instytut podpisze odpowiednie umowy. 

Wykaz przedmiotów ustala ze słuchaczem promotor / opiekun naukowy w porozumieniu 

z Kierownikiem Studiów. 

 

2. Kierownik Studiów ustala dla każdego doktoranta czas zaliczenia ww. liczby godzin 

wykładów w trybie 2- lub 3-letnim, przy minimum 45 godzin/rok dla trybu 2 letniego i 

30 godzin/rok dla trybu 3 letniego oraz termin seminarium lub seminariów doktorskich. 

 

3. Słuchacz studiów może zdobywać punkty w innych formach aktywności, pozytywnie 

zaopiniowanych przez promotora / opiekuna naukowego i zatwierdzonych przez 

Kierownika Studiów, w tym: 

- udział w szkołach tematycznych krajowych / międzynarodowych – 3 pkt. / 5 pkt., 

- czynny udział w konferencjach krajowych / zagranicznych (prezentacja plakatu lub 

wygłoszenie referatu) – odpowiednio 3 pkt. / 5 pkt., 

- publikacja w czasopiśmie recenzowanym bez Impact Factor (IF) z listy MNSzW – 

5 pkt., 

- rozdział w monografii (powyżej 0,5 arkusza wydawniczego) o zasięgu 

krajowym / międzynarodowym – odpowiednio 5 pkt. i 10 pkt., 

- publikacja w czasopiśmie recenzowanym z IF  1 – 10 pkt.; 1< IF  2 – 15 pkt.; 

2 < IF  3 – 20 pkt. i IF>3 – 30 pkt.  

 

4. Minimalna liczba punktów całościowo zaliczająca studium doktoranckie wynosi 120.  

 

5. Słuchacze posiadający dorobek publikacyjny zdobyty w trakcie Studiów Doktoranckich 

mogą być na wniosek promotora / opiekuna naukowego zwolnieni z obowiązku 

wysłuchania części wykładów, przy zachowaniu zasady obowiązku uzyskania co 

najmniej 120 punktów w rozliczeniu całościowym. Decyzję o zwolnieniu podejmuje 

Kierownik Studiów. Od decyzji Kierownika Studiów przysługuje odwołanie do 

Dyrektora Instytutu. 

 

 

§ 7 

 

Niewywiązywanie się przez słuchacza z obowiązków określonych w § 5, § 6 ust. 1 i 2 i § 13 

lub brak dostatecznych postępów w pracy badawczej może, na wniosek opiekuna naukowego 

/ promotora, Kierownika Studiów za wiedzą opiekuna naukowego/promotora lub Komisji ds. 

Rozwoju Kadry Naukowej za wiedzą opiekuna naukowego/promotora, spowodować 

skreślenie ze Studiów oraz konsekwencje, o których mowa w §20.  
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§ 8 

 

1. Opiekun naukowy lub promotor dokonuje, w każdym semestrze, oceny postępów w 

pracy naukowej słuchacza studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku tych 

studiów przedstawia je Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej. 

2. Słuchacze są zobowiązani w terminach do 28 lutego lub 31 października każdego roku, 

w zależności od terminu rozpoczęcia roku akademickiego (patrz § 2), do przedkładania 

Kierownikowi Studiów na piśmie półrocznych / rocznych (zależnie od decyzji 

Kierownika Studiów) sprawozdań z przebiegu pracy doktorskiej. Sprawozdanie musi być 

zaopiniowane i podpisane przez promotora / opiekuna naukowego. 

 

3. Po zakończeniu każdego roku studiów słuchacz studiów zobowiązany jest do 

przedstawienia wyników badań w formie seminarium. Termin i miejsce seminarium 

wyznacza Kierownik Studiów 

 

4. Wszystkie wyniki uzyskane przez słuchacza w ramach wykonywania pracy doktorskiej 

stanowią własność Instytutów IPPT i IBIB  i muszą być udostępnione 

promotorowi / opiekunowi naukowemu. 

 

§ 9 

 

1. Słuchacze są zobowiązani do uczestniczenia w pracach naukowych Instytutu 

opiekuna/promotora, w tym do wykonywania zadań zlecanych przez 

promotora / opiekuna naukowego w zakresie prac naukowo-badawczych prowadzonych 

w Instytucie oraz brania udziału w seminariach ogólnoinstytutowych, zakładowych i 

pracownianych.  

 

2. Czas i miejsce pracy słuchacza określa promotor / opiekun naukowy, przy czym na pracę 

poza Instytutami IBIB i IPPT doktorant dodatkowo musi uzyskać zgodę Kierownika 

Studium. Od decyzji Kierownika Studium przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu. 

 

3. Dyrektorzy Instytutów mogą wprowadzić dodatkowe regulacje czasu pracy doktorantów 

pobierających stypendium. 

 

§ 10 

 

1. Przed rozpoczęciem trzeciego roku słuchacz zobowiązany jest do otwarcia przewodu 

doktorskiego. 

 

2. Przed upływem czterech lat słuchacz studiów jest zobowiązany: 

- spełnić wymagania określone w §6, 

- przedstawić Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej rozprawę doktorską wraz z 

opinią promotora, 

3. Słuchaczowi który ukończył studia, ale nie obronił pracy doktorskiej, na jego wniosek 

wydawane jest świadectwo ukończenia Studiów Doktoranckich. 

 

§ 11 
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Słuchacz studiów, którzy nie wywiązali się z wymagań określonych w § 10 w terminie 

określonym w §1 i §19 nie mogą być zatrudniani w IBIB PAN w żadnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

 

§ 12 

 

Wręczenie dyplomu doktorskiego następuje po nadaniu słuchaczowi przez Radę Naukową 

Instytutu stopnia doktora nauk technicznych w specjalności Biocybernetyka i Inżynieria 

Biomedyczna. 

 

 

 

 

§ 13 

 

Słuchacze są zobowiązani przestrzegać:  

- przepisów i zasad bhp i ppoż., 

- ochrony informacji niejawnych, 

- zasad dbałości o dobro Instytutu oraz o używany sprzęt i urządzenia, 

- zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

- zakazu przystępowania do zajęć lub pracy będąc pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających oraz zakazu spożywania alkoholu lub używania środków 

odurzających na terenie Instytutu,  

- porządku i zasad organizacji zajęć, 

- obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, 

- zasady wykonywania doświadczeń i prac w laboratorium wyłącznie w zespole co 

najmniej dwuosobowym oraz zabezpieczenia stanowiska pracy po jej zakończeniu 

przez wyłączenie z sieci urządzeń, których technologia nie przewiduje pracy 

ciągłej. 

 

 

§14 

 

Program studiów umożliwia słuchaczom coroczną przerwę w zajęciach w wymiarze 8 

tygodni, z tym, że za okres 6 tygodni przerwy (36 dni roboczych) w zajęciach, doktorant 

otrzymuje przyznane stypendium.  

 

 

§ 15 

 

W szczególnych przypadkach losowych, a także z powodu krótkotrwałej choroby, Kierownik 

Studium może czasowo zwolnić słuchacza z zajęć. W takim przypadku słuchacz zachowuje 

prawo do pobierania stypendium.  

 

 

§ 16 

 



Regulamin  przez Radę Naukową IBIB PAN, 25 czerwca 2013 r. 

 6 

1. Słuchaczom studiów  przysługuje opieka lekarska i świadczenia zdrowotne określone w 

przepisach Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135). 

2. Słuchaczowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zajęć (na terenie 

Instytutu) przysługują świadczenia (odszkodowanie lub renta) z ZUS-u zasadzie zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 

poz. 1673). 

 

§ 17 

 

IPPT zobowiązuje się udostępnić słuchaczowi dostęp do: laboratoriów Instytutu, internetu, 

poczty elektronicznej, biblioteki oraz stanowiska pracy na terenie Instytutu. 

 

 

III. Stypendia, sprawy socjalne  

 

 

§ 18 

 

Po przyjęciu do Studia słuchacz otrzymuje indeks i, odpłatnie, legitymację słuchacza Studiów 

Doktoranckich. 

 

 

§ 19 

 

1. Słuchacze mogą otrzymywać stypendium w wysokości co najmniej 60% najniższej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku asystenta, przewidzianej w przepisach 

o wynagradzaniu obowiązujących w Instytucie. Wysokość stypendium ustala Dyrektor 

IPPT 

 

2. Stypendia są przyznawane na rok akademicki. 

 

3. Słuchacze w czasie pobierania stypendium mogą podejmować pracę zarobkową 

wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie po uzyskaniu zgody 

promotora / opiekuna naukowego i Kierownika Studiów. Kierownik Studiów wydaje 

zgodę na czas określony i określony wymiar pracy (ułamek etatu). Słuchacze nie 

pobierający stypendium mogą podejmować pracę zarobkową o ile nie koliduje ona z 

zajęciami wynikającymi z programu studiów. 

 

4. Stypendium na pierwszym roku Studiów Doktoranckich może być przyznane osobie, 

która została przyjęta w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

5. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów może być przyznane osobie, która w 

roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełniła łącznie następujące 

warunki: 

- uzyskała pozytywne wyniki egzaminów objętych programem studiów,  

- wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej, 

- spełniła obowiązki zapisane w niniejszym regulaminie.  
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6. W przypadku wyjazdu słuchacza na staż naukowy za granicę wypłata stypendium może 

ulec zawieszeniu.  

 

7. Słuchacze może studiować na dodatkowych studiach, kursach itp. jedynie za zgodą 

Kierownika Studiów. Kierownik Studiów wydaje taką zgodę po uzyskaniu pozytywnej 

opinii promotora / opiekuna naukowego jedynie w przypadku, gdy udokumentowane 

wyniki naukowe słuchacza są ponadprzeciętne. 

 

 

§ 20 

 

Dyrektor Instytutu przedłuża okres odbywania Studiów Doktoranckich o okres 

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych 

przepisach. 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może przedłużyć okres odbywania studiów 

doktoranckich, w szczególności w przypadku: 

- czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeśli 

okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, 

- sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

- sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o 

orzeczonej niepełnosprawności, 

- prowadzenia długotrwałych badań naukowych – łącznie nie więcej niż o rok, 

- w przypadku słuchaczy, którzy korzystali z urlopu wychowawczego, okres 

odbywania studiów przedłuża się dodatkowo o okres urlopu wychowawczego, 

- w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów, o których mowa powyżej, 

słuchacze zachowują prawo do pobierania przyznanego im stypendium. 

 

 

§ 21 

 

1. Skreślenie z listy słuchaczy studiów na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa w § 1 

pkt 1, powoduje utratę świadczeń przez słuchacza, który może także zostać zobowiązany 

przez Dyrektora Instytutu do zwrotu pobranego stypendium. 

 

2. Skreślenie z listy słuchaczy studiów może nastąpić także w przypadku rażącego 

naruszania obowiązków określonych w § §5-9, 13, 19 – pkt. 3 i 7. 

 

3. W razie długotrwałej choroby, inwalidztwa, lub stwierdzenia przez lekarza medycyny 

pracy przeciwwskazań do kontynuowania studiów doktoranckich, następuje skreślenie 

słuchacza z listy słuchaczy bez obowiązku zwrotu pobranego stypendium.  

 

4. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy Studiów Doktoranckich wypłatę stypendium 

wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

 

§ 22 
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1. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy Studiów Doktoranckich podejmuje Kierownik 

Studiów Doktoranckich z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Rozwoju 

Kadry Naukowej, na wniosek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, każdorazowo 

powiadamiając o tym opiekuna naukowego/promotora lub na wniosek opiekuna 

naukowego/promotora. Decyzję można wręczyć bezpośrednio osobie zainteresowanej 

lub, w przypadku braku takiej możliwości, decyzja jest wysyłana listem poleconym na 

adres do korespondencji, podany przez doktoranta. Decyzję wysłaną listem poleconym na 

adres do korespondencji uważa się za doręczoną.  

 

2. Od decyzji przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od jej otrzymania, do Dyrektora 

Instytutu. Decyzja Dyrektora o uznaniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna.  

 

3. Doktorant skreślony z listy słuchaczy studiów doktoranckich ma obowiązek 

niezwłocznego zwrotu legitymacji doktoranckiej.  

 

 

§ 23 

 

Wyróżnienia prac doktorskich wykonanych w ramach Studiów Doktoranckich są 

przyznawane na podstawie kryteriów ustalonych w Regulaminie Wyróżnień IBIB PAN.  

 

 

§ 24 

 

1. Słuchaczowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium, który ukończył studia w 

terminie krótszym niż 4-letni oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może 

zostać wypłacone stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów, 

określonego w akcie o ich utworzeniu, w wysokości iloczynu kwoty pobieranego 

miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 

 

2. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium, o którym mowa w § 19 pkt 1, podejmuje 

Dyrektor IPPT na wniosek Pełnomocnika IPPT i za wiedzą i zgodą Kierownika Studiów 

Doktoranckich IBIB, biorąc pod uwagę wszystkie elementy przewodu doktorskiego.  

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

 

§ 25 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Naukową IBIB PAN. 

 

 

 

 

Warszawa, 22.03.2011. 

 

 


