
ZASADY ZALICZANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH ROZPOCZĘTYCH PRZED 2019 r. 

NA WYDZIALE WFCH UKSW 

 

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 procedury 

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

Uniwersytetu.  

 

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.  

 

6. Doktorant ma prawo ubiegać się o przedłużenie studiów doktoranckich w przypadku 

konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych 

studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. O przedłużenie studiów doktoranckich może 

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

doktorantów). Wzór pisma znajduje się w Załączniku 1. 

 

7. Doktorant ma prawo ubiegać się o przedłużenie studiów doktoranckich o okres 

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 



macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Wzór pisma znajduje się 

w Załączniku 2. 

 

8. Doktorant ma prawo ubiegać się o przedłużenie studiów doktoranckich w przypadku: 

a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

b) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

d) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

– łącznie nie dłużej niż o rok. 

Wzór pisma znajduje się w Załączniku 3. 

 

9. Niezależnie od okoliczności opisanych w pkt 6, 7 oraz 8, przedłużenie nie może być dłuższe 

niż do 31 grudnia 2023 r. Tego dnia kończą się studia doktoranckie. Ewentualne złożenie pracy 

doktorskiej po tym terminie jest równoważne ze złożeniem pracy doktorskiej z tzw. „wolnej 

stopy” i oznacza konieczność poniesienia kosztów procedury doktoryzowania przez 

doktoranta. 

 

10. Przedłużenie studiów oznacza przedłużenie czterech lat studiów o piąty rok. Kolejne 

przedłużenia, niezależnie od ich podstawy, są przedłużeniem piątego roku.  

 

11. O przedłużenie studiów z powodów wymienionych w pkt 7 i 8 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.  

 

12. W przypadku wystąpienia o przedłużenie studiów doktoranckich z powodów opisanych 

w pkt 7 i 8 dany rok zostaje zaliczony warunkowo, a zaległości w realizacji programu studiów 

doktoranckich mogą być zaliczone w dowolnym momencie do czasu zakończenia studiów. 

 

  



Załącznik 1 

Wzór wniosku o przedłużenie studiów z powodów naukowych 

..........................................., dnia ........................ 

 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek i rok studiów: ................................ 

Adres i telefon:  

 ...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

PESEL: ........................................................ 

Nr albumu: ................................................... 

 

       Kierownik Studiów Doktoranckich 

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Proszę o przedłużenie studiów doktoranckich z powodu konieczności prowadzenia 

długotrwałych badań naukowych, realizowanych w ramach studiów,  

do ………………..……….. (data wnioskowanego przedłużenia). 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

Dokumentację efektów prowadzonych badań naukowych, o których przedłużenie wnoszę, 

dostarczę na żądanie. 

...................................................... 

              Podpis Doktoranta 

Załączniki 

1) Opinia opiekuna naukowego dotycząca przedłużenia 

  



Załącznik 2 

Wzór wniosku o przedłużenie studiów z powodów macierzyńskich 

..........................................., dnia ........................ 

 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek i rok studiów: ................................ 

Adres i telefon:  

 ...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

PESEL: ........................................................ 

Nr albumu: ................................................... 

 

 

       Kierownik Studiów Doktoranckich 

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Proszę o przedłużenie studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania 

(niewłaściwe skreślić): urlopu  macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, 

czyli do ………………………….. (data wnioskowanego przedłużenia). 

 

Uzasadnienie: 

 

 

 

 

...................................................... 

              Podpis Doktoranta 

 

Załączniki 

- Dokumenty uzasadniające przedłużenie 

  



Załącznik 3 

Wzór wniosku o przedłużenie studiów z powodów innych 

..........................................., dnia ........................ 

 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek i rok studiów: ................................ 

Adres i telefon:  

 ...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

PESEL: ........................................................ 

Nr albumu: ................................................... 

 

 

       Kierownik Studiów Doktoranckich 

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Proszę o przedłużenie studiów doktoranckich z powodu (niewłaściwe skreślić): 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

 

do ………………..……….. (data wnioskowanego przedłużenia). 

 

Uzasadnienie: 

 

 

...................................................... 

              Podpis Doktoranta 

Załączniki 

- Dokumenty uzasadniające przedłużenie 

 


