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Wprowadzony na mocy Uchwały Senatu AM nr 10/2006 z dnia 29 maja 2006 r., ujednolicony Uchwałą Senatu WUM nr …/2008 z dnia … 2008 r.

 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Przepisy ogólne

Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych.
Zasady prowadzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym regulują:
	ustawa z 27.07.2005 „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. 164 poz. 1365)
odpowiednie paragrafy Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I. Organizacja studiów doktoranckich

Wydziałowe Studia Doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym są tworzone i znoszone przez Rektora WUM na wniosek Rady Wydziału
Wydziałowe Studia Doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym trwają 4 lata.
Studia Doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjne i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Środki finansowe na prowadzenie Wydziałowych Studiów Doktoranckich przyznaje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu ze środków finansowych przyznawanych przez Ministerstwo Zdrowia na działalność Uczelni. Nie wyklucza się możliwości finansowania Studiów Doktoranckich z innych źródeł, np. fundacje, dotacje, sponsorowanie, środki własne doktoranta. 
W każdym roku Rektor ustala limit przyjęć na Wydziałowe Studia Doktoranckie finansowane przez Uniwersytet Medyczny.
Prawo do sprawowania opieki naukowej i prowadzenia przewodu doktorskiego w ramach Studiów Doktoranckich mają wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Uniwersytecie Medycznym. Każdy z nich może być opiekunem jednocześnie nie więcej niż 4 uczestników Studiów Doktoranckich. 
Nadzór merytoryczny nad Wydziałowymi Studiami Doktoranckimi sprawuje Rada odpowiedniego Wydziału. 
Kierownikiem Wydziałowych Studiów Doktoranckich jest jeden z prodziekanów odpowiedniego Wydziału.
Wydziałowe studia doktoranckie odbywają się na zasadzie studiów indywidualnych w jednostce Wydziału zatrudniającej opiekuna zgodnie z programem ramowym Studiów Doktoranckich oraz programem indywidualnym opracowanym przez opiekuna i zaopiniowanym przez kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału oraz zatwierdzonym przez kierownika Wydziałowego Studium Doktoranckiego. 

II. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

Na Studia Doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które:
	ukończyły studia w szkole wyższej uzyskując tytuł magistra lub lekarza i wykazały uzdolnienia do pracy naukowo-badawczej.
Odbyły staż podyplomowy - w przypadku specjalności klinicznych, 
poddały się postępowaniu kwalifikacyjnemu przed komisją rekrutacyjną powołaną przez Dziekana.
	Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia oraz termin składania zgłoszeń podaje do wiadomości publicznej kierownik Wydziałowego Studium Doktoranckiego.
Kwalifikacja kandydatów, po złożeniu przez nich wszystkich wymaganych dokumentów, odbywa się w kwietniu/wrześniu każdego roku.
Preferowani w przyjęciu na studia doktoranckie będą:
	absolwenci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej z wyróżnieniem. 
legitymujący się istotnym dorobkiem naukowym. 
	Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: średnią ocen ze studiów wyliczoną na podstawie załącznika do dyplomu, wiadomości z zakresu specjalności, w której kandydat zamierza otworzyć przewód doktorski, znajomość języka obcego, dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, walor naukowy planowanej pracy i możliwości jej realizacji.
Skład komisji rekrutacyjnej:
	Kierownik Wydziałowego Studium Doktoranckiego,
Dziekan Wydziału lub jego przedstawiciel, 
Wybrani profesorowie i doktorzy habilitowani Wydziału powołani przez Dziekana oraz zaproszeni profesorowie i doktorzy habilitowani innych Wydziałów WUM. 
Kandydat na opiekuna naukowego 
Przedstawiciel samorządu doktorantów
	Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Dziekan na wniosek kierownika Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

III. Organizacja studiów

	Rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego oraz semestru zimowego i letniego Studiów Doktoranckich jest zgodne z odpowiednimi terminami rozpoczęcia i zakończenie studiów dziennych Uniwersytetu. 

Osoba zakwalifikowana na Studia Doktoranckie nabywa prawa doktoranta w dniu immatrykulacji i złożenia ślubowania. 
Warunkiem zaliczenia roku studiów przez kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie wszystkich zaliczeń określonych w programie Studiów Doktoranckich, złożenie pisemnego sprawozdania z postępów realizacji pracy doktorskiej potwierdzonego przez opiekuna naukowego, wpis Opiekuna Naukowego w indeksie uczestnika Studiów Doktoranckich oraz uczestnictwo Doktoranta w sesji naukowo sprawozdawczej. 
Zakończenie Studiów Doktoranckich możliwe jest po całkowitej realizacji programu studiów. W przypadku wcześniejszej obrony rozprawy doktorskiej terminem zakończenia studiów jest dzień akceptacji obrony doktoratu przez Radę Wydziału. 

IV. Obowiązki i uprawnienia uczestników studiów

	Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do:
	postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
	udziału w pracach naukowo badawczych w zakresie problematyki związanej z rozprawą doktorską,
	udziału w pracach naukowych jednostki Wydziału , w której realizowane są Studia Doktoranckie,
	uczestniczenia w ustalonym programem studiów zajęciach,
	uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jednostki organizacyjnej Wydziału w wymiarze rocznym 90 godzin,
	rozpoczęcia specjalizacji oraz uczestniczenie w diagnostyce i leczeniu chorych (dotyczy osób odbywających studia w specjalnościach klinicznych),
	składania w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu realizacji pracy doktorskiej,
	złożenia egzaminów doktorskich oraz przedłożenia rozprawy doktorskiej w terminach ustalonych programem studiów,
	powiadomienia Kierownika Wydziałowego Studium Doktoranckiego o napisaniu rozprawy doktorskiej i przedłożeniu jej do wglądu przed złożeniem egzaminów doktorskich,
	obrony pracy doktorskiej w przewidzianym harmonogramem terminie studiów.
	Doktorant ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, część pracy doktorskiej realizować poza Uniwersytetem Medycznym na zasadzie oddelegowania.

Doktorant może odbywać krajowe i zagraniczne staże naukowe. Wyjazd nie może powodować wydłużenia okresu studiów doktoranckich. 
Przed zakończeniem każdego roku akademickiego organizowana jest sesja naukowa, na której doktoranci przedstawiają sprawozdania z przebiegu w ostatnim roku akademickim w oparciu o złożone sprawozdania. 
W sesji tej obowiązani są uczestniczyć wszyscy doktoranci oraz opiekunowie studiów.
Wskazane jest aby przed dopuszczeniem do obrony pracy doktorskiej w specjalnościach klinicznych została otwarta specjalizacji w specjalności będącej przedmiotem studiów.
Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor.
Doktoranci otrzymujący stypendium, o którym mowa w ust.10, mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy po uzyskaniu pozwolenia od promotora i kierownika Studium Doktoranckiego. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów. 
Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry, również w okresie niezdolności do uczestnictwa w studiach z powodu choroby, opieki nad dzieckiem albo korzystania z urlopu macierzyńskiego przez okres odpowiadający okresowi wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. 
W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskania wyróżniającej oceny pracy doktorskiej, uczestnik studiów może otrzymać nagrodę. Wysokość tej nagrody nie może przekraczać kwoty równej sumie trzech kolejnych miesięcznych stypendiów.
Stypendium może być podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia w wysokości określonej w przepisach obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym.

V. Obowiązki i uprawnienia opiekuna naukowego uczestnika studiów doktoranckich 

	Opiekun naukowy (przyszły promotor) bierze naukową odpowiedzialność za właściwy przebieg i terminowe zakończenie studiów doktoranckich.

Środki na prowadzenie badań naukowych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich winien zapewnić opiekun naukowy w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Wydziału (badania własne, statutowe i inne programy).
Do obowiązków i uprawnień opiekuna należy w szczególności:
	udzielenie pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki i opracowaniu harmonogramu pracy doktorskiej,
	opracowanie dla poszczególnych uczestników studiów indywidualnego planu naukowego,
	odbywanie konsultacji z doktorantami, ocena ich postępów w roku naukowym oraz poszczególnych części prac doktorskich,
	kierowanie pracą dydaktyczną uczestników studiów,
	organizowanie pracy kształceniowej i badawczej uczestników Studiów Doktoranckich, pomoc przy tej pracy i kierowanie nią,
	zatwierdzenie sprawozdań uczestników i przedstawienie ich kierownikowi studiów raz w roku (pod koniec semestru letniego),
	powiadomienie kierownika Wydziałowego Studium Doktoranckiego o braku postępów doktorantów i przedstawienie ewentualnych wniosków o skreśleniu uczestników studiów.

VI. Skreślenie z listy uczestników studiów

	Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie wywiązują się z obowiązków mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. 

Decyzję o skreśleniu podejmuje Dziekan na wniosek kierownika Wydziałowego Studium Doktoranckiego. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Rektora WUM w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.
Osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich po II semestrze i później, może zostać zobowiązana przez Rektora WUM do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium po I roku studiów.
Obowiązek zwrotu stypendium nie dotyczy osób, które zrezygnowały na I roku studiów z ich kontynuowania, przeszły na etaty nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
W przypadku inwalidztwa, długotrwałej choroby lub innych przyczyn nie zawinionych przez doktoranta, osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich zostaje zwolniona z obowiązku zwrotu pobranego stypendium.

VII. Reprezentacja uczestników studiów doktoranckich 

	Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005r. 

Uczestnicy studiów doktoranckich doktorantów dokonują wyboru swoich przedstawicieli do organów kolegialnych Wydziału i Uniwersytetu Medycznego.

VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna uczestników studiów doktoranckich

	Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym kierownik Studiów Doktoranckich, dwóch nauczycieli akademickich delegowanych przez Dziekana oraz dwóch przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich. 

IX. Przepisy dodatkowe

	Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. 

Od decyzji kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich, służy odwołanie do Rektora WUM w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.


