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REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO KSZTAŁCENIA  
W SZKOLE DOKTORSKIEJ PK 

W RAMACH PROGRAMU POLI DOCTUS 
  
 
 

Program POLI DOCTUS realizowany jest w ramach projektu „DROGA  

do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”, finansowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa - Szkolnictwo wyższe  

dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie 

Umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 
 

1. Doktoranta Szkoły Doktorskiej PK, kształcącego się w ramach 
interdyscyplinarnego programu POLI DOCTUS (Projekt POWR.03.05.00-00-
Z214/18, zadanie nr 3), obowiązuje Regulamin Szkoły Doktorskiej PK, stanowiący 
Załącznik do uchwały Senatu nr 51/n/05//2019PK.  

2. Uczestnictwo w programie POLI DOCTUS stwarza możliwość realizacji pracy 
doktorskiej w ramach dwóch dyscyplin: dyscypliny wiodącej oraz dyscypliny 
dodatkowej, wybranych przez doktoranta spośród dyscyplin Szkoły Doktorskiej 
PK, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego.  

3. Praca doktorska realizowana w ramach programu POLI DOCTUS powinna 
dotyczyć zagadnień z dyscypliny wiodącej w zakresie większym niż 50 %, 
natomiast z dyscypliny dodatkowej w zakresie nie mniejszym niż 20 %.  

4. Opiekę naukową nad doktorantem sprawuje dwóch promotorów: jeden deklarujący 
działalność naukową w dyscyplinie wiodącej, drugi w dyscyplinie dodatkowej. 

5. Uczestnictwo w programie POLI DOCTUS trwa nie dłużej niż do 30 września 
2023 r. Zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej PK, o którym mowa w § 11 
ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK, nie skutkuje przedłużeniem okresu 
uczestnictwa w programie POLI DOCTUS. 

6. Z chwilą wydania decyzji o skreśleniu z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej PK 
doktorant traci status uczestnika programu POLI DOCTUS. 
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§ 2 

Obowiązki doktoranta 
 

1. Oprócz obowiązków, określonych w § 8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK,  
do obowiązków doktoranta należy: 

1) złożenie do Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK planu rozwoju naukowego oraz 
jego aktualizacji, z wyszczególnieniem zadań finansowanych w ramach 
programu POLI DOCTUS, o których mowa w § 4; plan rozwoju naukowego 
oraz jego aktualizacje powinny być zaopiniowane przez obu promotorów;  

2) publikowanie wraz z promotorem/ami co najmniej jednego artykułu rocznie  
w czasopiśmie z obowiązującej listy ministerialnej, którego punktacja wynosi 
co najmniej 100 pkt.  

3) uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów wybieralnych w ramach dyscypliny 
wiodącej w wymiarze co najmniej 50 % godzin zajęć przedmiotów 
wybieralnych w toku kształcenia, a w ramach dyscypliny dodatkowej  
w wymiarze co najmniej 20 % godzin zajęć przedmiotów wybieralnych w toku 
kształcenia. 

4) złożenie do Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK sprawozdania z realizacji 
indywidualnego programu badawczego oraz planu rozwoju naukowego przed 
końcem każdego semestru kształcenia; sprawozdanie to powinno być 
zaopiniowane przez obu promotorów;  

5) obrona pracy doktorskiej do 30 września 2023 roku; 

6) podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu „DROGA do 
DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”; 

7) udostępnianie PK, w trakcie trwania programu POLI DOCTUS oraz w okresie 
5 lat po jego zakończeniu, wszelkich informacji wymaganych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju lub inne uprawnione instytucje, w tym informacji 
służących monitorowaniu uczestników programu. 

2. Plan rozwoju naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), powinien dotyczyć 
całego okresu uczestnictwa doktoranta w programie POLI DOCTUS i należy go 
złożyć do 30 listopada 2019 r. W uzasadnionych przypadkach doktorant może 
dokonać aktualizacji planu rozwoju naukowego. 

3. W pierwszym roku kształcenia obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), 
zostanie uznany jako spełniony w przypadku złożenia publikacji w wydawnictwie. 
Łączna liczba publikacji doktoranta w czasopismach, o których mowa w ust. 1 pkt 
2), w okresie jego uczestnictwa w programie POLI DOCTUS powinna być nie 
mniejsza niż trzy. 
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4. W pierwszym roku kształcenia obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), 
zostanie uznany jako spełniony w przypadku złożenia sprawozdania z realizacji 
planu rozwoju naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), oraz wstępnego 
indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 7) 
Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK.  

5. Negatywna ocena sprawozdania semestralnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), 
skutkuje utratą statusu uczestnika programu POLI DOCTUS. 

§ 3 

Prawa doktoranta 
 

Oprócz praw, określonych w § 9 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK, doktorant ma 
prawo do: 

1) pobierania stypendium naukowego, na zasadach określonych w § 4; 

2) otrzymania jednorazowego stypendium stażowego w kwocie 30 000 zł brutto, 
przewidzianego na sfinansowanie stażu zagranicznego trwającego 3 miesiące; 
doktorant ma prawo ubiegania się o przyznanie stypendium stażowego po 
ukończeniu 1 roku kształcenia w Szkole Doktorskiej PK; 

3) sfinansowania publikacji artykułów w czasopismach z obowiązującej listy 
ministerialnej w łącznej kwocie do 7 500 zł brutto rocznie przez okres 3 lat; 

4) sfinansowania zakupu materiałów zużywalnych do badań w łącznej kwocie do 
10 000 zł brutto rocznie; 

5) udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu POLI DOCTUS. 

§ 4 

Stypendium dla uczestników programu POLI DOCTUS 
 

1. Każdemu doktorantowi, który kształci się interdyscyplinarnie w Szkole 
Doktorskiej PK w ramach programu POLI DOCTUS i nie posiada stopnia 
doktora, przyznawane jest stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł brutto 
miesięcznie. Stypendium naukowe jest wypłacane na podstawie indywidualnej 
umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy PK i doktorantem. Warunkiem 
wypłacenia stypendium w każdym kolejnym semestrze jest pozytywna ocena 
sprawozdania z realizacji indywidualnego programu badawczego oraz planu 
rozwoju naukowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4), dokonana zarówno 
przez obu promotorów jak i Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK. 

2. Stypendium przewidziane jest wyłącznie na cele związane z nauką oraz 
rozwojem naukowym doktoranta w zakresie, który może być wykorzystany przy 
realizacji doktoratu. Stypendium może być przeznaczone przez doktoranta na 
finansowanie m.in.:  
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1) realizacji badań naukowych, w tym zlecenia podmiotom zewnętrznym badań, 
które nie mogą być wykonane w jednostce Politechniki Krakowskiej, w której 
zatrudniony jest promotor; 

2) modernizacji, serwisowania lub zakupu aparatury badawczej, sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, jeżeli nie są dostępne w jednostce 
Politechniki Krakowskiej, w której zatrudniony jest promotor; 

3) udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach krajowych i zagranicznych, 
konsultacjach naukowych, umożliwiających podniesienie kompetencji 
merytorycznych doktoranta; 

4) współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-
badawczymi; 

5) dostępu do zasobów naukowych, w tym baz publikacji, baz danych, zakupu 
czasopism, publikacji i książek, jeżeli nie są dostępne w jednostce 
Politechniki Krakowskiej, w której zatrudniony jest promotor; 

6) opłat związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych i ubieganiem 
się o patenty.  

3. W szczególnych przypadkach, wynikających ze specyfiki pracy doktorskiej, 
stypendium może być przeznaczone na finansowanie publikacji artykułów oraz 
zakup materiałów zużywalnych, pod warunkiem wykorzystania przez doktoranta 
limitów kosztów finansowanych w ramach programu POLI DOCTUS, o których 
mowa w § 3 pkt 3) i 4). 

4. Kwota stypendium przekazywana jest wyłącznie na nr rachunku osobistego 
konta bankowego, wskazany przez doktoranta w deklaracji, o której mowa § 7 
ust. 5 pkt 3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK oraz w umowie stypendialnej,  
w terminie do 10 dnia danego miesiąca. 

5. W przypadku naruszenia przez doktoranta obowiązującego prawa, zasad etyki 
zawodowej, zarządzeń, komunikatów i innych aktów prawa wewnętrznego 
obowiązujących na PK, w szczególności z Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK  
i niniejszego regulaminu lub umowy stypendialnej, Dyrektor Szkoły Doktorskiej 
PK ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wypłaty stypendium. Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej PK może podjąć decyzję o wznowieniu wypłaty stypendium  
w przypadku zaprzestania naruszeń i usunięcia wynikłych z tego tytułu uchybień. 
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stypendium wypłacane jest 
od chwili podjęcia decyzji o wznowieniu, nie wypłaca się stypendium wstecz za 
okres objęty wstrzymaniem. 

6. Utrata statusu uczestnika programu POLI DOCTUS, która może być 
następstwem zaistnienia przypadków określonych § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu 
Szkoły Doktorskiej PK lub negatywnej oceny sprawozdania semestralnego,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4), skutkuje utratą prawa do stypendium.   
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7. Środki finansowe, zapewnione doktorantowi w ramach stypendium, których 
doktorant nie wykorzystał w danym semestrze, mogą być wydatkowane przez 
doktoranta zgodnie z planem rozwoju naukowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 1) i ust. 2, w kolejnych semestrach uczestnictwa w programie POLI DOCTUS. 

8. Środki finansowe, zapewnione doktorantowi w ramach stypendium, mogą być 
wykorzystane wyłącznie w okresie uczestnictwa doktoranta w programie POLI 
DOCTUS. 

9. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania semestralnego, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 pkt 4), środki finansowe przyznane w ramach stypendium, których 
doktorant nie wydatkował na cele wyszczególnione w planie rozwoju naukowego, 
powinny zostać zwrócone na wskazany przez koordynatora programu POLI 
DOCTUS rachunek bankowy nie później niż czternaście dni od ustania 
uczestnictwa doktoranta w programie POLI DOCTUS. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK. 

 
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
 


