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Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie stu-
diów doktoranckich prowadzonych przez jednostki or-
ganizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W uzasadnionych przypadkach kierownik
studiów doktoranckich mo˝e przed∏u˝yç
okres odbywania studiów doktoranckich,
zwalniajàc jednoczeÊnie z obowiàzku uczest-
niczenia w zaj´ciach, w szczególnoÊci
w przypadku:

1) czasowej niezdolnoÊci do odbywania tych
studiów spowodowanej chorobà,

2) sprawowania osobistej opieki nad cho-
rym cz∏onkiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem do 4. roku ˝ycia lub dzieckiem
o orzeczonej niepe∏nosprawnoÊci

— ∏àcznie nie wi´cej ni˝ o rok.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik studiów doktoranckich mo˝e prze-
d∏u˝yç okres odbywania studiów doktoranc-
kich, zwalniajàc jednoczeÊnie z obowiàzku
uczestnictwa w zaj´ciach, w przypadkach
uzasadnionych koniecznoÊcià prowadzenia
d∏ugotrwa∏ych badaƒ naukowych, na czas
ich trwania, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o rok.”;

2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projekt programu studiów doktoranckich
wraz z analizà programu studiów uwzgl´d-
niajàcà realizacj´ koncepcji studiów zawar-
tej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym,
zwanej dalej „ustawà”;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) proponowanà wysokoÊç op∏at za studia
doktoranckie, ustalonà na podstawie anali-
zy, o której mowa w pkt 4, je˝eli przewidy-
wane jest utworzenie studiów odp∏atnych.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rekrutacj´ na studia doktoranckie przepro-
wadza komisja rekrutacyjna, zgodnie z wa-
runkami i trybem rekrutacji, o których mowa
w art. 169 ust. 2 i art. 196 ust. 1 ustawy.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Âwiadczenia pomocy materialnej, o których
mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, przyznaje si´
na wniosek doktoranta.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. WysokoÊç ka˝dego ze Êwiadczeƒ pomocy
materialnej, o których mowa w art. 199
ust. 1 ustawy, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
10 % minimalnego wynagrodzenia zasad-
niczego asystenta, ustalonego w przepi-
sach o wynagradzaniu nauczycieli akade-
mickich.

2. ¸àczna miesi´czna wysokoÊç Êwiadczeƒ
pomocy materialnej nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ okreÊlona w art. 184 ust. 6 ustawy.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Stypendium doktoranckie mo˝e otrzymaç
doktorant, który terminowo realizuje pro-
gram studiów doktoranckich i wykazuje si´
zaanga˝owaniem w prowadzeniu zaj´ç dy-
daktycznych lub badawczych w ramach
praktyk zawodowych albo zaanga˝owa-
niem w realizacj´ badaƒ naukowych pro-
wadzonych przez jednostk´ organizacyjnà
uczelni.”.

§ 2. Do Êwiadczeƒ pomocy materialnej dla dokto-
rantów i stypendiów doktoranckich przyznanych
przed dniem 1 paêdziernika 2009 r. stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

§ 3. Studia doktoranckie prowadzone w uczelni na
podstawie dotychczasowych przepisów nale˝y dosto-
sowaç do wymogów niniejszego rozporzàdzenia
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia 2009 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 9 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne
uczelni

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.


