
1 
 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2012 roku 

 
w sprawie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich, które wejdą w życie  

z dniem 1 października 2012 roku 
 
 

 
 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH w KRAKOWIE 

Regulamin studiów doktoranckich 
 

----------------------------------------------------------- 

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie umożliwiają – kandydatom posiadającym tytuł magistra sztuki albo 
tytuł równorzędny – uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie sztuki 
plastyczne w jednej z dyscyplin artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe 
lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki. 

Studia doktoranckie przygotowują do samodzielnej działalności badawczej 
i twórczej oraz uzyskania stopnia doktora sztuki. 

----------------------------------------------------------- 

Rozdział I – Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Studia doktoranckie mogą prowadzić wydziały Akademii Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie, zwanej dalej ASP, posiadające uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego albo co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych – 
w zakresie dyscyplin artystycznych odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi 
p rzez co n ajmniej d wa wyd ziały, o któ rych mowa w u st. 1, przy udziale 
innych wydziałów/jednostek organizacyjnych. 
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§ 2 

Studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez rektora na wniosek rady 
wydziału lub rad wydziałów współprowadzących środowiskowe studia 
doktoranckie. 

§ 3 

1. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub 
niestacjonarne. 

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat ustala 
rektor. 

4. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta  
w formie pisemnej pomiędzy uczelnią a doktorantem. 

5. Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o wysokości 
opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 
ustawy, oraz o wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do 
świadczenia tych usług. 

6. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii tworzą 
samorząd doktorantów. Uczelniany samorząd doktorantów jest zobowiązany 
do opracowania kodeksu etyki doktoranta. 

§ 4 

1. Studia doktoranckie trwają 3 lata.  

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres 
odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych 
przepisach. 

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może 
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie 
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej 
chorobą, 
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
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3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie nie dłużej niż o rok. 

4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna 
naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów 
doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia  
w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia 
długotrwałych badań naukowo-artystycznych, na czas ich trwania, nie dłużej 
jednak niż o 2 lata. 

§ 5 

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają 3 komisje rekrutacyjne, 
zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o których mowa w art. 196  
ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

2. Uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (dalej 
zwanymi doktorantami ASP) mogą być:  
1) obywatele polscy, 
2) obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA, 
3) obywatele innych państw niż wymienione w ust. 2 pkt 2.  

Zasady odbywania przez cudzoziemców wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 3 
studiów doktoranckich w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie 
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, 
poz. 1406 z późn. zm.). 

§ 6 

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą 
złożenia ślubowania, którego treść określa Statut ASP.  

 
2. Doktorant otrzymuje dostęp do uczelnianego systemu informatycznego 

„Student”, poprzez login i hasło, w zakresie jego danych osobowych oraz 
informacji o uzyskanych przez niego wynikach egzaminów i zaliczeń. 

Rozdział II – Organizacja i program studiów doktoranckich 

§ 7 

1. Studia doktoranckie w ASP są prowadzone w dziedzinie sztuki plastyczne  
w zakresie dyscyplin artystycznych, odpowiadających posiadanym 
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uprawnieniom do nadawania stopni w zakresie sztuk pięknych, sztuk 
projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. 

2.  Studia doktoranckie jako studia środowiskowe są prowadzone przez 
wydziały ASP przy udziale innych wydziałów, innych jednostek 
organizacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz 
sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte 
między tymi jednostkami. 

§ 8 

1. Rektor powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich po 
zasięgnięciu opinii rady wydziału lub rad wydziałów ASP 
współprowadzących środowiskowe studia doktoranckie. 

2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, który 
wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. 

3. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca  
co najmniej stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia  
w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła 
uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.), zatrudniona w jednostce organizacyjnej uczelni  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Kierownik studiów doktoranckich: 
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich oraz rozlicza 
proces dydaktyczny studiów doktoranckich w ASP we współpracy  
z wydziałami/jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi te studia; 
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony 
przez komisję programową w uzgodnieniu z radami wydziałów; 
3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich oraz decyduje  
o ich przedłużeniu; 
4) pełni funkcję przewodniczącego komisji ds. stypendium doktoranckiego. 

5. Dziekani wydziałów współprowadzących środowiskowe studia doktoranckie 
powołują wydziałowych koordynatorów studiów doktoranckich.  

6. Kierownik studiów doktoranckich oraz wydziałowi koordynatorzy tych 
studiów stanowią komisję programową studiów doktoranckich, której 
pracami kieruje prorektor ds. nauki i spraw zagranicznych.  



5 
 

7. Zadania komisji programowej studiów doktoranckich: 
1) ustalanie warunków rekrutacji, 
2) organizacja zajęć ogólnouczelnianych, 
3) koordynacja programu i efektów kształcenia,  
4) ustalanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów 
doktoranckich oraz prowadzenia działań badawczo-artystycznych przez 
doktorantów,  
5) ustalanie maksymalnej liczby doktorantów, nad którymi może sprawować 
opiekę promotor/opiekun równocześnie,  
6) opiniowanie, z powołania rektora w sprawach stypendium 
doktoranckiego. 

Zadania określone w pkt 1-5 w uzgodnieniu z właściwymi radami wydziałów. 

8. Nadzór nad działalnością wydziałowych studiów doktoranckich sprawuje 
właściwa rada wydziału, a studiów środowiskowych prorektor ds. nauki  
i spraw zagranicznych oraz komisja programowa studiów doktoranckich.  

9. Jednostką administracyjną studiów doktoranckich jest sekretariat studiów 
doktoranckich odpowiedzialny przed działem nauczania.  

10.  Zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 8 pkt 4.2  
i w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym mowa w § 8 pkt 4.3, 
rozpatruje prorektor ds. nauki i spraw zagranicznych.  

§ 9 

1. Rok akademicki rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy 30 września 
następnego roku kalendarzowego. 

2. Na studiach doktoranckich obowiązuje organizacja ustalana dla danego roku 
akademickiego przez kierownika studiów doktoranckich.  

3. Na niestacjonarnych studiach doktoranckich obowiązuje kalendarz zjazdów 
ogłaszany przez kierownika studiów doktoranckich. 

§ 10 

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne odbywają się zgodnie  
z właściwym im ramowym programem studiów, jednolitym dla wszystkich 
dyscyplin artystycznych. Program studiów określa rodzaje zajęć, bloki 
tematyczne, minimalny wymiar godzinowy i formy zaliczenia zajęć. 

Ramowy program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia ogólnouczelniane 
obowiązkowe i fakultatywne, seminaria doktoranckie i kierunkowe oraz 
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praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu. 

§ 11 

1.  Efekty kształcenia i program wydziałowych studiów doktoranckich dla danej 
dyscypliny artystycznej uchwala rada wydziału. Efekty kształcenia i program 
środowiskowych studiów doktoranckich ustala komisja programowa  
w uzgodnieniu z właściwymi radami wydziałów. 

2. Programy studiów doktoranckich zatwierdza rektor na wniosek komisji 
programowej studiów doktoranckich. 

3. Program studiów doktoranckich powinien zawierać m. in.: 
1) obowiązkowe i wybierane elementy programu, 
2) warunki i termin złożenia dokumentacji obowiązującej do otwarcia 
przewodu doktorskiego, nie później niż do końca IV semestru, 
3) warunki zakończenia studiów doktoranckich, 
4) zasady sprawdzania i rozliczania postępów studiów i wyników pracy 
uczestnika studiów doktoranckich. 

4. Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami lub uczestniczenia w ich 
prowadzeniu. Doktorantów studiów stacjonarnych obowiązuje roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych do 90 godzin, doktorantów studiów niestacjonarnych do 
30 godzin. 

5. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela 
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelni, jest zwolniony  
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

6. Zwolnienie z tego obowiązku może także dotyczyć uczestników: 
1) posiadających zgodę kierownika studiów na przedłużenie studiów 
doktoranckich, o których mowa w § 4 pkt 3, 4, 
2) przebywających na stażach i pobytach poza macierzystą uczelnią. 

7. Decyzję o zwolnieniu z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych 
podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

8. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu 
organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków 
odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. 

9. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 8 podejmuje kierownik 
studiów doktoranckich. 
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§ 12 

1. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów ustala komisja 
programowa studiów doktoranckich w uzgodnieniu z właściwymi radami 
wydziałów. Do oceniania osiągnięć doktorantów oraz na egzaminach 
doktorskich stosuje się skalę: celujący (A) – 5,5; bardzo dobry (B) – 5, dobry 
plus (C) – 4,5; dobry (C) – 4; dostateczny plus (D zadowalająca) – 3,5; 
dostateczny (E) – 3; niedostateczny plus (FX z warunkiem uzupełnienia 
braków) – 2,5; niedostateczny (F) – 2. 

2. Zorganizowane zajęcia ogólnouczelniane powinny być zrealizowane do 
końca V semestru studiów.  

3. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada  
od 45 do 60 punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach 
zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, 
w wymiarze co najmniej 15 godzin. 

4. Wykonanie limitu zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów 
nadzoruje opiekun/promotor doktoranta.  

Rozdział III – Zasady studiowania 

§ 13 

1. Doktoranci są zobowiązani do: 
1) wypełnienia karty wpisu na początku każdego roku akademickiego,  
w terminie do dnia 15 października, 
2) przedstawiania indywidualnego rocznego planu studiów, 
3) składania rocznych sprawozdań z przebiegu pracy artystyczno- 
badawczej, 
4) złożenia pracy doktorskiej w terminie określonym programem studiów. 

2. Doktorant przedkłada wydziałowemu koordynatorowi studiów doktoranckich 
– uzgodniony z opiekunem/promotorem – indywidualny roczny plan studiów 
na początku danego roku akademickiego. 

3. Plan, o którym wyżej, zatwierdza opiekun/promotor i kierownik studiów 
doktoranckich wpisem do indeksu. 

4. Roczne plany studiów doktorantów powinny uwzględniać: zaleconą 
bibliografię, opracowanie etapu pracy doktorskiej oraz przygotowanie 
publikacji lub prezentacji. Zaleca się uczestnictwo w konferencjach 
naukowych, warsztatach lub plenerach, staże w krajowych lub zagranicznych 
ośrodkach naukowych. Plany, o których wyżej, mogą również zawierać 
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przedmioty (wykłady i seminaria) spoza programu studiów dostępnego  
w ASP, prowadzone np. w innych uczelniach lub placówkach naukowych. 

§ 14 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 

2. Doktorant jest zobowiązany do złożenia kierownikowi studiów 
doktoranckich, w terminie do 15 czerwca: 

a) sprawozdania (potwierdzonego przez opiekuna/promotora) z wykonania 
obowiązków w danym roku akademickim oraz z przebiegu pracy 
artystyczno-badawczej, 
b) indeksu i karty zaliczeń z wpisami wymaganymi przez plan i program 
studiów,  
c) potwierdzonej informacji o odbytej praktyce dydaktycznej, 
d) opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach doktoranta w pracy 
badawczej i w przygotowaniu pracy doktorskiej. 

3. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 kierownik 
studiów doktoranckich może przedłużyć termin, o jakim mowa w ust. 2 do 
dnia 15 września, lub przenieść niektóre obowiązki na następny rok 
akademicki udzielając zgody na wpis warunkowy, jeden raz w trakcie 
trwania studiów. 

4. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich 
podejmuje decyzję o zaliczeniu doktorantowi roku studiów, do dnia  
30 września każdego roku. 

§ 15 

1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia  
w wyniku przewodu doktorskiego z upływem ostatniego roku akademickiego, 
określonego w § 4 niniejszego Regulaminu lub przedłużonego okresu 
odbywania studiów.  

2. Na wniosek doktoranta, który nie ukończył studiów doktoranckich, uczelnia 
wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.  

3. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej regulują odrębne przepisy. 

4. W przypadku zrealizowania pełnego programu studiów doktoranckich 
i uzyskania stopnia doktora – datą ukończenia studiów jest data obrony pracy 
doktorskiej. 
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5. W przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich nie przystąpi do obrony 
pracy doktorskiej w ciągu dwóch lat od ukończenia programu kształcenia lub 
jego przedłużenia, rada wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu 
przewodu doktorskiego na wniosek promotora, kierownika studiów 
doktoranckich lub dziekana. 

§ 16 

1. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, 
kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć mu okres odbywania 
studiów doktoranckich, o którym mowa w § 4, ust. 3 i 4 niniejszego 
Regulaminu. 

2.  Przedłużenie studiów stwierdza się wpisem do indeksu. 
3. W okresie przedłużenia studiów, o którym mowa w § 4, ust. 3 niniejszego 

Regulaminu, doktorant zachowuje swoje prawa. 
4. W okresie przedłużenia studiów, o którym mowa w § 4, ust. 4 niniejszego 

Regulaminu doktorant zachowuje legitymację doktoranta oraz prawo do 
ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. W okresie przedłużenia studiów doktorant może, za zgodą kierownika 
studiów doktoranckich, brać udział w zajęciach oraz przystępować do 
egzaminów i zaliczeń. 

§ 17 

1. Kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu z listy 
doktorantów w przypadku: 

1) stwierdzenia niezrealizowania obowiązków niezbędnych do zaliczenia 
roku lub innych podstawowych obowiązków regulaminowych, chyba że 
doktorantowi przysługuje prawo do warunkowego wpisu, 
2) negatywnej opinii opiekuna naukowego, 
3) braku wniesienia opłaty za studia niestacjonarne w terminie określonym  
w zawartej umowie obowiązującej strony umowy, tj. doktoranta i uczelnię, 
4) rezygnacji ze studiów (wymagane jest pisemne oświadczenie doktoranta), 
5) niepodjęcia studiów, w tym po powrocie z urlopu, w terminie 14 dni od 
rozpoczęcia zajęć.  

2. Decyzja o skreśleniu z listy doktorantów powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów służy doktorantowi odwołanie do 
rektora ASP w terminie 14 dni od jej doręczenia. Decyzja rektora jest 
ostateczna. 

4. Decyzję nie odebraną w sekretariacie wysłaną pocztą i nie podjętą uważa się 
za doręczoną po 14 dniach od daty wystawienia awizo. Termin odwołania 
biegnie od daty uznanej za doręczenie decyzji. 
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§ 18 

1. Doktorantowi nie przysługuje prawo do powtarzania roku. 
2. Na studiach doktoranckich nie przewiduje się reaktywacji. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach decyzję o reaktywacji może podjąć kierownik 
studiów doktoranckich. Od negatywnej decyzji kierownika studiów 
doktoranckich służy odwołanie do rektora ASP. 

Rozdział IV – Prawa i obowiązki doktoranta 

§ 19 

Doktorant ma prawo do: 
a) opieki naukowej, 
b) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie, 
c) zmiany opiekuna naukowego na zasadach przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie, 
d) otrzymania stypendium doktoranckiego na zasadach określonych 
w ustawie i odrębnych przepisach, 
e) uzyskania pomocy materialnej na zasadach przewidzianych w ustawie  
i w regulaminie przyznawania doktorantom pomocy materialnej, 
f) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach, 
g) innych świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach,  
h) przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, 
wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, 
i) bezpłatnego kształcenia językowego w wymiarze przewidzianym przez 
program studiów doktoranckich, 
j) korzystania z bibliotek i czytelni funkcjonujących w ASP, 
k) korzystania z wyposażenia Akademii na warunkach obowiązujących  
w danej jednostce organizacyjnej, 
l) odbywania praktyk zawodowych oraz stażów naukowych w formie 
uzgodnionej z opiekunem naukowym, 
m) legitymacji doktoranta, 
n) zrzeszania się w samorządzie doktorantów i w uczelnianych 
organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych, 
o) uczestnictwa w badaniach i projektach badawczo-artystycznych oraz 
pozyskiwania na nie środków 
oraz 
p ) wyjazd ó w n a staże i stypen dia, w tym za granicę, k tó re wlicza się d o  
okresu trwania studiów doktoranckich. Pobyt, o którym mowa, może być 
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realizowany za zgodą opiekuna/promotora doktoranta oraz kierownika 
studiów doktoranckich,  
q) uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych seminariach, 
konferencjach i sympozjach z zakresu dyscypliny, w której się doktoryzuje, 
r) zgłaszania wydziałowemu koordynatorowi wniosków odnośnie tematyki 
zajęć, a także innych spraw dotyczących studiów doktoranckich. 

§ 20 

Obowiązkiem doktoranta jest: 
a) realizowanie programu studiów doktoranckich i spełnianie innych 
wymogów przewidzianych w planie i w programie studiów, 
b) składanie, potwierdzonych przez promotora, rocznych sprawozdań  
z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych 
terminach, 
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestniczenie w ich prowadzeniu 
w wymiarze określonym niniejszym regulaminem dla doktorantów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, 
d) złożenie dokumentacji obowiązującej do otwarcia przewodu doktorskiego 
nie później niż do końca 4-ego semestru studiów, 
e) przystąpienie do egzaminów doktorskich, 
f) złożenie pracy doktorskiej, 
g) udział w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktorant 
przygotowuje pracę doktorską, 
h) przestrzeganie przepisów obowiązujących w ASP, 
i) postępowanie w zgodzie ze ślubowaniem i z regulaminem studiów, 
j) dbanie o dobre imię Akademii Sztuk Pięknych. 

§ 21 

Za naruszenie przepisów obowiązujących w ASP oraz za czyny uchybiające 
godności uczestnika studiów doktoranckich doktorant ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się 
przepisy ustawy. 

Rozdział V – Opieka merytoryczna 

§ 22 
1. Opiekunem naukowym doktoranta może być pracownik ASP w Krakowie, 

posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, który: 
a) na piśmie wyraził zgodę deklarując sprawowanie opieki naukowej nad 
doktorantem przez okres jego studiów, 
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b) sprawuje opiekę nad nie więcej niż sześcioma doktorantami 
równocześnie. 

2. Opiekun nie może uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnej 
egzaminującej kandydata, który wskazał go na opiekuna.  

3. Cofnięcie zgody na sprawowanie opieki naukowej z przyczyn 
merytorycznych wymaga szczegółowego uzasadnienia, które może stanowić 
przesłankę do ewentualnego skreślenia doktoranta z listy uczestników 
studiów doktoranckich. 

4. Cofnięcie zgody z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia 
nowego opiekuna naukowego. Nowego opiekuna, na wniosek doktoranta, 
wskazuje rada wydziału. 

§ 23 

1. Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje 
funkcję promotora, o ile nie zachodzą okoliczności merytoryczne lub losowe, 
uzasadniające wybór innego promotora. 

2. Zadania promotora regulują odrębne przepisy. 

§ 24 

Opiekun naukowy/promotor sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną  
i formalną nad doktorantem, a w szczególności: 

a) dokonuje corocznej oceny postępów doktoranta i formułuje w tej kwestii 
opinie, 
b) opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów, 
c) w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej ustala 
zasady udziału doktoranta w pracach tej jednostki. 

Rozdział VI – Stypendia doktoranckie i pomoc materialna dla doktorantów 

§ 25 

1. Doktorant stacjonarnych studiów może otrzymywać stypendium 
doktoranckie, o którym mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,  
w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie określonej  
w ustawie ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów, na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu 
z samorządem doktorantów. 
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Rozdział VII – Przepisy końcowe 

§ 26 

1. Środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich zapewnia ASP  
z dotacji budżetowej państwa i z dochodów własnych, w tym z opłat 
wniesionych przez doktorantów studiów niestacjonarnych.  

2. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów nie objętych 
przepisami Regulaminu decyduje rektor. 

3. Niniejszy Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez senat ASP  
w dniu 24 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 
roku. 

4. Regulamin, w uchwalonym 24 kwietnia 2012 roku brzmieniu, będzie 
obowiązywać doktorantów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 
2012/2013. 

5. Doktoranci, którzy kontynuują studia rozpoczęte w roku 2011/12  
i wcześniej, stosują się do Regulaminu Studiów Doktoranckich uchwalonego 
17 czerwca 2004 roku (z późn. zm.) w zakresie, który nie pozostaje  
w sprzeczności z postanowieniami znowelizowanej ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

6. Zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich mogą być wprowadzone 
wyłącznie uchwałą Senatu ASP. 



14 
 

SPIS ROZDZIAŁÓW 
 
I. Przepisy ogólne  

II. Organizacja i program studiów doktoranckich  

III. Zasady studiowania 

IV. Prawa i obowiązki doktoranta 

V. Opieka merytoryczna 

VI. Stypendia doktoranckie i pomoc materialna dla doktorantów 

VII. Przepisy końcowe 
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.................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
 
 
Ślubowanie 
 
 
Świadomy obowiązków wobec kultury oraz zobowiązań wobec tradycji Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie ślubuję: 

 

• Rozwijać moją wiedzę, umiejętności i artystyczny talent; 

• Dbać o godność doktoranta i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; 

• Przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej, zasad etyki  

i koleżeństwa; 

• Stosować się do przepisów obowiązujących w Akademii. 

 
 
 
 
............................................................................ 
(podpis doktoranta) 
 
 
........................................................................... 
(miejsce i data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2. Doktorant otrzymuje dostęp do uczelnianego systemu informatycznego „Student”, poprzez login i hasło, w zakresie jego danych osobowych oraz informacji o uzyskanych przez niego wynikach egzaminów i zaliczeń.

