Uchwała Nr 92/21
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej
w Politechnice Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) w związku z art. 79 ust. 8b ustawy
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 737) oraz uchwałą
Senatu Nr 88/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie Statutu Politechniki Świętokrzyskiej,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej stanowiącym
załącznik do uchwały Senatu Nr 261/19 z dnia 25 września 2019 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Szkole Doktorskiej – należy przez to rozumieć Szkołę Doktorską prowadzoną przez
Politechnikę Świętokrzyską;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) radzie naukowej dyscypliny – należy przez to rozumieć radę naukową dyscypliny, właściwą
dla dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej;”;
2)
w § 5 w ust. 4 na końcu zdania wyrazy „radę dyscypliny” zastępuje się wyrazami
„radę naukową dyscypliny”;
3) w § 6 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udziału doktoranta w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub inne instytucje finansujące badania
naukowe;”;
4) w § 7 w ust. 3 na końcu zdania skrót „IBP” zastępuje się skrótem „IPB”;
5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się jej złożenie do właściwej rady naukowej
dyscypliny wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
oraz innymi wymaganymi załącznikami określonymi w uchwale Senatu wydanej na podstawie
art. 192 ust. 2 ustawy.”;
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6) w § 10 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów z zastrzeżeniem, że
w przypadku doktoranta, którego promotorem jest dyrektor – decyzje wydaje Rektor lub
zastępca dyrektora, o ile został powołany;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad obsługą administracyjną Szkoły Doktorskiej;”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) określenie, w formie instrukcji, zakresu prowadzonej dokumentacji;
7) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 2, która jest
pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada naukowa danej
dyscypliny w drodze uchwały uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie
zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.”,
b) skreśla się ust. 4,
c) w ust. 6 wyrazy „rada dyscypliny” zastępuje się wyrazami „rada naukowa
dyscypliny”,
d) w ustępach 7 i 9 na końcu zdań skreśla się wyrazy „w Szkole Doktorskiej.”;
8) w § 14:
a) śródtytuł i ust.1-2 otrzymują brzmienie:
[Tryb wyznaczenia lub zmiany promotora]
„1. Promotora wyznacza rada naukowa dyscypliny na wniosek doktoranta złożony za
pośrednictwem dyrektora (załącznik nr 1), nie później niż w terminie 3 miesięcy od podjęcia
przez niego kształcenia w Szkole Doktorskiej.
2. W przypadku wniosku o wyznaczenie powołanie promotora:
1) niebędącego pracownikiem Politechniki niezbędne jest załączenie informacji o jego
działalności naukowej oraz publikacjach naukowych;
2) nieposiadającego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora i będącego
pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, niezbędne jest załączenie
informacji o jego znaczących osiągnięciach w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy
rozprawa doktorska.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W oparciu o przedłożone informacje rada naukowa dyscypliny odpowiednio:
1) wyznacza osobę wskazaną w ust. 2 pkt 1 na promotora;
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2) uznaje, że osoba wskazana w ust. 2 pkt 2 posiada znaczące osiągnięcia w zakresie
zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska i wyznacza ją na
promotora.”,
c) ust 4-7 otrzymują brzmienie:
„4. Promotora pomocniczego wyznacza rada naukowa dyscypliny na wniosek promotora
(załącznik nr 2), za zgodą doktoranta. W przypadku promotora pomocniczego niebędącego
pracownikiem Politechniki, do wniosku o jego wyznaczenie niezbędne jest załączenie
informacji o działalności naukowej i publikacjach naukowych kandydata, a w przypadku gdy
jest zatrudniony w przedsiębiorstwie, także informacje o jego doświadczeniu zawodowym.
5. W przypadku niezłożenia przez doktoranta wniosku o wyznaczenie promotora w terminie,
o którym mowa w ust. 3, promotora wyznacza rada naukowa dyscypliny, na wniosek dyrektora,
w terminie określonym w ust. 1. Doktorant informowany jest o wyznaczeniu promotora.
6. Na uzasadniony wniosek promotora, doktoranta lub dyrektora, rada naukowa dyscypliny
może dokonać zmiany promotora.
7. Na uzasadniony wniosek promotora, promotora pomocniczego, doktoranta lub dyrektora,
rada naukowa dyscypliny może dokonać zmiany promotora pomocniczego albo odwołać
promotora pomocniczego bez wyznaczania jego następcy.”,
d) skreśla się ust. 8;
9) w § 17 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,”;
10) w § 20 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rady naukowe dyscyplin;”;
11) w § 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) składać do dyrektora sprawozdanie roczne (załącznik nr 3) wraz z opinią promotora
z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB do 15 września każdego roku
kształcenia za dany rok akademicki;”;
12) dodaje się załączniki nr 1-3 do Regulaminu stanowiące odpowiednie załączniki
nr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice
Świętokrzyskiej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania przez rektora rad naukowych
dyscyplin, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 statutu Politechniki Świętokrzyskiej przyjętego
uchwałą Senatu Nr 88/21 z dnia 31 marca 2021 r.
Rektor
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
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