
Załącznik nr 1 
do Aneksu  nr 1 z dnia 20.04. 2010 

 do Uchwały Senatu nr 24/2009/2010 
z dn. 19.01. 2010  

 
Wykaz wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmian do uchwały Senatu AWF 

z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 24/2009/2010 
w obowiązującym Regulaminie Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie 

 
 

1. W § 2 ust. 5 skreśla się zapis „ zawieszenia w prawach doktoranta”. 
 
2. W § 8 ust. 1 pkt.2 Regulaminu Studiów Doktoranckich zmienia się zapis na: 

„Indywidualny Plan Studiów i Program Nauczania (IPSiPN) w celu umoŜliwienia 
jednoczesnego studiowania na kilku kierunkach studiów doktoranckich w innych uczelniach 
lub rozwijania indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta lub odbywania staŜu 
naukowego lub prowadzenia badań naukowych w innej uczelni lub instytucji naukowej 
w kraju lub za granicą.” 

 
3. W § 8 ust. 6 skreśla się zapis „ lub powtarzanie roku akademickiego”. 
 
4. W § 10 ust. 1 zmienia się zapis na: 
„Kierownik studiów doktoranckich moŜe przyznać Indywidualny Plan Studiów i Program 

Nauczania (IPSiPN) doktorantom, którzy: 
1) równocześnie studiują na więcej niŜ jednym kierunku studiów doktoranckich 
w innych uczelniach  

2) przejawiają aktywność w doktoranckim ruchu naukowym i osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce; 

3) uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej doktorantów; 
4) uczestniczą w staŜach naukowych  lub badaniach w innej uczelni, instytucji 

naukowej w kraju lub za granicą.” 
 

5. W § 15 skreśla się dotychczasowy ust. 3,4,6 . 
 
6. W § 15 ust. 5 skreśla się zapis : „a takŜe, jeŜeli studia doktoranckie w uczelni 

macierzystej dotyczyły innej dyscypliny nauki.” 
 
7. § 15 ust.5 uzyskuje numerację § 15 ust.3 Regulaminu Studiów Doktoranckich. 
  
8. W § 16 ust. 3 skreśla się zapis: „zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć, 

określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego.” 
 
9. W § 18 ust. 5 zmienia  się zapis : 
 
„W przypadku braku zaliczenia lub uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej z nie 

więcej niŜ jednego przedmiotu kierownik studiów doktoranckich na uzasadniony 
wniosek doktoranta moŜe wydać decyzję o wpisie na semestr wyŜszy lub o wyraŜeniu 
zgody na przedłuŜenie studiów doktoranckich. Ponowne niezaliczenie przedmiotu 
skutkuje skreśleniem z list doktorantów. Zasady dotyczące udzielania wpisu 
warunkowego stosuje się w przypadku, kiedy doktorant z uzasadnionych przyczyn nie 
odbył praktyk zawodowych w terminie.” 

 
10. W § 18 ust. 7 zmienia się zapis na: 
„Kierownik studiów doktoranckich na podstawie dokonanej oceny i opinii opiekuna lub 

promotora moŜe stwierdzić brak postępów doktoranta w pracy naukowej i na tej 



podstawie podjąć decyzję o niezaliczeniu roku studiów i skreśleniu z listy uczestników 
studiów doktoranckich lub o przedłuŜeniu studiów doktoranckich.”  

 
11. Skreśla się § 22 w całości.  
 
12. §23 uzyskuje numerację § 22 . 
 
13. Zmienia się zapis dotychczasowego § 23 ust. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich na: 

„Kierownik Studiów doktoranckich skre śla doktoranta z listy studentów w następujących 
przypadkach: 
1) nie stawienia się przez doktoranta na zajęcia bez uzasadnionej przyczyny przez okres 

pierwszych dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego , 
2)  pisemnej rezygnacji ze studiów”. 
 
14. Zmienia się zapis dotychczasowego § 23 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich na: 
„Doktorant ma obowiązek powiadomić pisemnie kierownika studiów doktoranckich 

o przyczynie usprawiedliwiającej jego niestawiennictwo na zajęciach, bezpośrednio po 
jej powstaniu, a przed upływem dwóch pierwszych tygodni zajęć w roku akademickim, 
pod rygorem skreślenia z listy doktorantów .” 

 
15. W dotychczasowym § 23 skreśla się ust. 4. 
  
16. W dotychczasowym § 23 ust. 7 zmienia się zapis na : 
„Kierownik studiów doktoranckich mo Ŝe skreślić doktoranta z list doktorantów z powodu 

niezaliczenia w terminie przedmiotu lub roku studiów, jeśli doktorant nie uzyska zgody 
kierownika studiów doktoranckich na wpis warunkowy lub  przedłuŜenie studiów 
doktoranckich ” 

 
17. W dotychczasowym § 23 skreśla się ust. 11 i 12 . 
 
18. W dotychczasowym § 23 w związku ze skreśleniem ust. 4  zmienia się numeracja kolejnych 

ustępów. 
 
19. Skreśla się dotychczasowy § 24 w całości. 
 
20. Dotychczasowy § 25 otrzymuje numerację § 23. 
 
21. Skreśla się § 26 w całości. 
 
22. W dotychczasowym § 27 ust. 2 skreśla się ust. 4, a dotychczasowy punkt 5  
      otrzymuje numer 4 . 
 
23. § 27 uzyskuje numer 24. 
 
24.  Zmienia się dalsza numeracja kolejnych paragrafów.  

 
Pozostałe zapisy Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF Warszawa  pozostają bez zmian 
(z wyjątkiem zmian o charakterze wyłącznie edycyjnym).  
Zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich AWF Warszawa wchodzą w Ŝycie wraz z początkiem 
roku akademickiego 2010/2011, po ich zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 
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