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Dokument przyjęty na Radzie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 5 marca 2015 r. 

 

Kursywą kolorową zapisano dodatkowe wyjaśnienia, które nie wchodzą w skład tekstu podstawowego 

 

Zaliczanie programu studiów i składanie pracy doktorskiej 

1. Studia doktoranckie trwają 4 lata. W przypadku wcześniejszego napisania rozprawy doktorskiej oraz 

zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem całego toku studiów istnieje możliwość 

skrócenia okresu studiów do 2 lat. W takiej sytuacji obowiązkowa liczba praktyk zawodowych jest 

naliczana proporcjonalnie do roku studiów. 

 

2. Warunkami zaliczenia ostatniego roku studiów są: (a) zaliczenie wszystkich przedmiotów 

przewidzianych programem oraz (b) zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych programem. 

 

3. Ostatecznym czasem złożenia pracy doktorskiej jest termin złożenia sprawozdania z ostatniego roku 

studiów. 

 

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pokrywa koszty przewodu doktorskiego 

osób, które w momencie składania pracy doktorskiej są doktorantami tego Uniwersytetu. 

Doktorant skreślony z listy doktorantów może składać pracę z wolnej stopy, jeśli przewód został otworzony 

w czasie jego studiów doktoranckich. Doktorant skreślony z listy doktorantów, który nie otworzył podczas studiów 

przewodu doktorskiego, może otworzyć przewód doktorski z wolnej stopy. W obu tych przypadkach doktorant 

sam pokrywa koszty przewodu doktorskiego.  

 

Zaliczanie kolejnych lat studiów i przedłużanie studiów 

5. Niezłożenie zatwierdzonego przez opiekuna naukowego sprawozdania z zaliczenia zajęć 

przewidzianych w programie studiów, przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej podczas 

mijającego roku akademickiego w ostatnim dniu sesji poprawkowej stanowi podstawę decyzji 

kierownika studiów o skreśleniu z listy doktorantów. 

zgodnie z art. 197. Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz § 10 Regulaminu studiów doktoranckich (Załącznik do 

Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r.). 

 

6. Doktorant ma prawo ubiegać się o przedłużenie studiów doktoranckich z powodów wymienionych 

w § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie 



studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. O przedłużenie studiów doktoranckich może 

wnioskować osoba, która posiada status doktoranta (nie została skreślona z listy doktorantów). 

 

7. Przedłużenie studiów oznacza przedłużenie czterech lat studiów o piąty rok. Kolejne przedłużenia, 

niezależnie od ich podstawy, są przedłużeniem piątego roku. 

 

8. Zgoda na przedłużenie studiów doktoranckich z powodu konieczności prowadzenia długotrwałych 

badań naukowych, zgodnie z §6.1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 

października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich może zostać 

udzielona, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki: 

1) doktorant przedstawia pisemne uzasadnienie przedłużenia wraz z dokumentacją efektów 

prowadzonych badań naukowych, o których przedłużenie wnosi, 

2) doktorant przedstawia pozytywną opinię opiekuna naukowego dotyczącą przedłużenia, 

3) doktorant zaliczył obowiązkowe zajęcia oraz praktyki dydaktyczne. 

ponieważ podstawą przedłużenia jest przedłużająca się praca naukowa. 

 

9. O przedłużenie studiów z powodów wymienionych w § 6. 2. oraz § 6. 3. Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich można wnioskować (a) w chwili wystąpienia zdarzenia, będącego 

podstawą wnioskowania o przedłużenie lub (b) na czwartym roku, nawet jeśli zdarzenie miało miejsce 

wcześniej. Niezależnie od momentu wnioskowania o przedłużenie, jest ono zawsze udzielane jako 

przedłużenie studiów na piąty rok.  

 

10. W przypadku wystąpienia o przedłużenie studiów doktoranckich z powodów opisanych w § 6. 2. 

oraz § 6. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, dany rok zostaje zaliczony warunkowo, 

a zaległości w realizacji programu studiów doktoranckich mogą być zaliczone w dowolnym momencie 

do czasu zakończenia studiów. 

 

11. W przypadku, gdy niezaliczenie obowiązkowych przedmiotów na danym roku nie jest związane 

z wydarzeniami wymienionymi w § 6. 2. oraz § 6. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, 

możliwy jest warunkowy wpis na kolejny rok. Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego jest 

pozytywna opinia opiekuna naukowego oraz plan nadrobienia zaległości w najbliższym roku. W 



przypadku niezaliczenia zaległości w roku, na który został dokonany wpis warunkowy, doktorant 

zostaje skreślony z listy doktorantów. 

 

Otwieranie przewodu doktorskiego 

12. Przewód doktorski otwierany jest zgodnie z trybem opisanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora z dn. 3 października 2014 r. 

 

13. Zgodnie z Art. 11. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki z dn. z dnia 14 marca 2003 r. do wniosku o wszczęcie przewodu załączana jest co 

najmniej jedna publikacja w formie książki, publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub 

publikacji w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. Publikacja 

powinna być opublikowana lub w formie zaakceptowanej do druku wraz z potwierdzeniem jej 

przyjęcia, wydanym przez redakcję czasopisma, książki lub materiałów konferencyjnych. 

 

14. W przypadku książki oraz recenzowanych materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej, 

wraz z publikacją składane są również recenzje publikacji. 

 

15. W przypadku publikacji wieloautorskiej, doktorant przedkłada oświadczenia wszystkich jej 

współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest 

zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za 

zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego 

oświadczenia. W takim wypadku wystarczy oświadczenie kandydata. 

 

16. Wkład w autorstwo publikacji określony jest opisowo i procentowo. Artykuł może być podstawą 

otwarcia przewodu, jeśli przeliczony współczynnik wkładu jest nie mniejszy niż 2 pkt MNiSW. 

Przeliczony współczynnik wkładu jest obliczany jako iloczyn wkładu procentowego oraz 

punktacji przyznanej przez MNiSW za dany rodzaj publikacji w roku, w którym dana publikacja się 

ukazała. Jeśli dla danego roku MNiSW nie opublikowało jeszcze punktacji, brana jest pod uwagę 

ostatnio opublikowana punktacja. 

W przypadku recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, jeśli nie są one 

wyszczególnione w punktacji MNiSW, przyjmuje się ich punktację równą rozdziałowi w monografii. 

 

Przykład 1 



Wkład doktoranta w powstanie publikacji według oświadczeń autorów wynosi 50%. 
Jeśli jest to publikacja z listy B za 8 punktów, jego przeliczony współczynnik wkładu wynosi 50% x 8 = 4, zatem ta 
publikacja z 50% udziałem doktoranta może być podstawą otwarcia przewodu. 
 
Przykład 2 
Wkład doktoranta w powstanie publikacji według oświadczeń autorów wynosi 75%. 
Jeśli jest to publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, która jest liczona jako 
rozdział w monografii za 4 punkty. Przeliczony współczynnik wkładu doktoranta wynosi 75% x 4 = 3, zatem ta 
publikacja z 75% udziałem doktoranta może być podstawą otwarcia przewodu. 
 
Przykład 3 
Wkład doktoranta w powstanie publikacji według oświadczeń autorów wynosi 10%. 
Jeśli jest to artykuł z listy A MNiSW za 50 punktów. Przeliczony współczynnik wkładu doktoranta wynosi 10% x 50 
= 5, zatem ta publikacja z 10% udziałem doktoranta może być podstawą otwarcia przewodu. 
 
Przykład 4 
Wkład doktoranta w powstanie publikacji według oświadczeń autorów wynosi 25%. 
Jeśli jest to publikacja z listy B za 4 punkty, zatem przeliczony współczynnik wkładu doktoranta wynosi 25% x 4 = 1, 
zatem ta publikacja z 25% udziałem doktoranta nie może być podstawą otwarcia przewodu. 

 
 

Zamykanie przewodu doktorskiego 

17. Czas złożenia pracy doktorskiej ustala się na cztery lata od otwarcia przewodu doktorskiego. Jeśli 

doktorant nie złoży pracy doktorskiej w wyznaczonym terminie, Rada Wydziału zamyka przewód 

doktorski. Termin złożenia pracy doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora. 


