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Regulamin Studiów Doktoranckich 

w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 

 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin jest oparty na obowiązujących przepisach prawa: 

 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365 z p. zm). 

 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365). 

 rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w 

sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. 

U. z 2007 r. nr 1, poz. 3 z p. zm.), 

 statutu UMFC z dnia 26 czerwca 2006 z p. zm. 

 

§ 2. 

Studia doktoranckie istniejące w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 

zwanym dalej w skrócie UMFC, są trzecim stopniem kształcenia w uczelni. 

 

§ 3. 

Studia doktoranckie w UMFC od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu mogą być prze-

kształcane i likwidowane na podstawie decyzji rektora UMFC. 

 

§ 4. 

Studia doktoranckie umożliwiają doktorantom uzyskanie zaawansowanej wiedzy, uczestnictwo w 

życiu wspólnoty akademickiej, przygotowują do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej 

oraz do uzyskania stopnia doktora sztuki bądź stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycz-

nych w dyscyplinie nauki o sztuce – w dyscyplinach, w których są prowadzone studia doktoranc-

kie. 

§ 5. 

1. Studia doktoranckie w UMFC są tworzone, przekształcane bądź likwidowane na wspólny 

wniosek rad jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranc-

kich. Każdy z kierunków studiów doktoranckich może być zlikwidowany na wniosek wła-

ściwej rady wydziału. 

2. Studia doktoranckie w UMFC są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie 

przez rady wydziałów uprawnionych do prowadzenia studiów. 
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3. Nadzór nad studiami doktoranckimi, obejmujący tworzenie i przekształcanie programu stu-

diów, określanie rygorów egzaminacyjnych, organizowanie okresowych sesji sprawozdaw-

czo-programowych sprawują rady jednostek organizacyjnych prowadzących te studia, po-

przez wspólną radę do spraw studiów doktoranckich. 

 

§ 6. 

1. Rada do spraw studiów doktoranckich składa się z osób wskazanych przez rady wydziałów 

uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich, na które przeniesione zostają upraw-

nienia do reprezentowania tych rad w zakresie spraw związanych z realizowaniem studiów 

doktoranckich. Poza delegatami rad wydziałów w skład rady do spraw studiów doktoranckich 

wchodzi prorektor UMFC do spraw dydaktyki i kierownik studiów doktoranckich. Decyzje 

merytoryczne rady do spraw studiów doktoranckich są konsultowane z samorządem dokto-

rantów. 

2. Pracami rady do spraw studiów doktoranckich kieruje prorektor UMFC do spraw dydaktyki, 

który jest przewodniczącym komisji ex officio. 

 

§ 7. 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje rektor UMFC na wniosek rady do 

spraw studiów doktoranckich spośród osób posiadających tytuł i/lub stopnie: tytuł nauko-wy 

profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora w dziedzinie 

sztuki, tytuł profesora sztuki, stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II st. 

2. Jednostką administracyjną studiów doktoranckich jest sekretariat studiów doktoranckich. 

 

§ 8. 

Studia doktoranckie w UMFC mogą być prowadzone przy współpracy z innymi, także poza-

uczelnianymi jednostkami naukowymi lub artystycznymi. Zadania poszczególnych jednostek 

oraz sposób finansowania tak prowadzonych studiów doktoranckich określają umowy zawarte 

między tymi jednostkami. 

 

§ 9. 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub 

równorzędny oraz spełniające warunki rekrutacji określone w odrębnej uchwale senatu 

UMFC. 

2. O przyjęcie na studia doktoranckie w UMFC mogą się ubiegać osoby nie będące obywatela-

mi polskimi, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego z dnia 12.10.2006 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów 

i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 

2006 r. nr 190 poz.1406) oraz na podstawie uchwały Senatu UMFC z dnia 1 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany wymagań znajomości przez cudzoziemców języka polskiego, zawartych w 

uchwale senatu UMFC z dnia 27 czerwca 2005 r. 

 

§ 10. 

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się co trzy lata. Jej termin jest podawany do wiadomo-

ści publicznej w zwyczajowy sposób, w tym także na stronie internetowej UMFC, co najmniej 

pięć miesięcy przed terminem rekrutacji. Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na-

stępuje poprzez przyjęcie przez senat uczelni odrębnej uchwały. 
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§ 11. 

Uczestnik studiów doktoranckich, zwany doktorantem UMFC, przyjęty na studia doktoranckie w 

drodze rekrutacji o charakterze konkursu, nabywa prawa i przyjmuje obowiązki uczestnika stu-

diów doktoranckich UMFC z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa 

statut UMFC. Doktorant otrzymuje legitymację, za którą uczelnia pobiera opłatę we-dług cennika 

uchwalonego przez senat UMFC. 

 

§ 12. 

Zajęcia na studiach doktoranckich prowadzone są w języku polskim. Dla cudzoziemców przyję-

tych na studia doktoranckie organizowane są zajęcia z języka polskiego, jeżeli nie jest on ich 

językiem ojczystym. W przypadku, gdy liczba cudzoziemców jest mniejsza niż 6, zostają oni 

oddelegowani na kursy języka polskiego prowadzone przez inne uczelnie. 

 

§ 13. 

Każdy z doktorantów UMFC posiada indywidualnego opiekuna naukowego bądź artystycznego. 

Może nim być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowa-

nego, tytuł naukowy profesora w dziedzinie sztuki, tytuł profesora sztuki, stopień doktora habili-

towanego sztuki lub kwalifikacje II st. Opiekun naukowy/artystyczny czuwa nad

rozwojem doktoranta w wybranej dyscyplinie w ramach przedmiotu seminarium doktoranckie. 

Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo zgłoszenia propozycji wyboru opiekuna naukowe-

go/artystycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

 

§ 14. 

Wykłady na studiach doktoranckich w UMFC są co do zasady otwarte. Uczestnicy studiów dok-

toranckich mają prawo uczęszczania na wykłady i zajęcia przeznaczone dla doktorantów z in-

nych dyscyplin. 

 

 

 

II. Organizacja studiów doktoranckich i zasady studiowania 

 

§ 15. 

Studia doktoranckie w UMFC są studiami niestacjonarnymi. Obejmują pięć semestrów zajęć, 

które kończą się egzaminami bądź zaliczeniami. 

 

§ 16. 

Studia doktoranckie odbywają się w oparciu o plan studiów zatwierdzony przez senat UMFC. 

Plan studiów określa rodzaje zajęć, minimalny wymiar godzinowy i formy zaliczenia zajęć obo-

wiązkowych. 

§ 17. 

1. Rok akademicki rozpoczyna się na studiach doktoranckich 15 października danego roku, 

kończy zaś 30 czerwca roku kolejnego. Sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne i odbywają się w 

terminach: 

 po pierwszym i drugim roku – od 1 do końca czerwca, 

 po piątym semestrze – od 1 do końca lutego. 

2. Sesje poprawkowe trwają odpowiednio: 
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 po pierwszym i drugim roku – od 15 września do 15 października, 

 po piątym semestrze – od 15 do 30 marca, 

 chyba że rada do spraw studiów doktoranckich ustali inaczej. 

3. W stosunku do doktoranta, który nie uzyskał zaliczeń lub nie zdał egzaminów w w/w ter-

minach, kierownik studiów doktoranckich może podjąć decyzję: 

a) warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w następnym roku lub piątym semestrze. 

b) skreśleniu z listy doktorantów (z wyłączeniem okoliczności omówionych w par. 30 ni-

niejszego regulaminu). 

4. Wpis warunkowy kierownik studiów doktoranckich zaznacza w indeksie wyznaczając termin 

uzupełnienia zaległości. Po tym terminie wpis warunkowy wygasa, zaś kierownik studiów 

doktoranckich może wyznaczyć nowy termin lub podjąć decyzję o skreśleniu z listy dokto-

rantów. 

§ 18. 

Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia organizowane w wybranych dniach wolnych 

od pracy w trakcie trwania roku akademickiego (od piątku po południu do popołudnia w niedzie-

lę – przynajmniej 10 spotkań w każdym roku akademickim). W programie studiów uwzględnione 

są zajęcia zbiorowe, grupowe (przeznaczone dla uczestników reprezentujących daną dyscyplinę) 

oraz indywidualne (np. seminarium doktoranckie). 

 

§ 19. 

1. Studia doktoranckie w UMFC mogą być bezpłatne, odpłatne lub częściowo odpłatne w zależ-

ności od warunków finansowych uczelni. 

2. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich oraz wysokość ewentualnych opłat za studia ustala 

rektor w oparciu o wytyczne zawarte w rocznych planach rzeczowo-finansowych uczelni.

3. W indywidualnych przypadkach rozpatrzonych przez rektora opłaty mogą być obniżane. 

4. Informacja o warunkach odpłatności i możliwości uzyskiwania stypendiów w danej edycji 

studiów doktoranckich podana jest każdorazowo w ogłoszeniu o naborze na studia dokto-

ranckie zamieszczonym na stronie internetowej UMFC. 

 

§ 20. 

Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do przeprowadzenia praktyk w postaci pro-

wadzenia zajęć dydaktycznych lub/i uczestnictwa w ich prowadzeniu, albo w postaci działalności 

artystycznej lub/i naukowej. Maksymalny wymiar praktyk nie może przekraczać 45 godzin dy-

daktycznych rocznie. O wyborze typu praktyk decyduje opiekun doktoranta w porozumieniu z 

nim i za akceptacją kierownika studiów doktoranckich. Na uzasadniony wniosek doktoranta mo-

że on być warunkowo zwolniony z praktyk. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów 

doktoranckich. 

 

§ 21. 

Uczestnikami studiów doktoranckich w UMFC mogą być osoby zatrudnione w ramach stosunku 

pracy. Praca zarobkowa nie może jednak kolidować z tokiem studiów, a w szczególności nie 

usprawiedliwia nieobecności na zajęciach dydaktycznych. 

 

§ 22. 

Realizacja programu studiów doktoranckich w postaci zajęć dydaktycznych i pracy nauko-

wej/artystycznej wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce orga-

nizacyjnej oraz bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i opiekunów artystycz-
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nych/naukowych. Program i całoroczny plan studiów podany zostaje do wiadomości doktorantów 

przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. 

 

§ 23. 

1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się przyjęty w UMFC system ocen, to jest: A+ - celu-

jący (24-25 punktów), A – bardzo dobry (21-23 punkty), B – dobry plus (19-20 punktów), C 

– dobry (16-18 punktów), D – dostateczny plus (13-15 punktów), E – dostateczny (10-12 

punktów), F – niedostateczny (0-9 punktów). 

2. O wynikach zaliczeń i egzaminów doktoranci  są informowani w sposób ustalony przez kie-

rownika studiów doktoranckich. 

 

§ 24. 

1. Doktoranci winni uzyskiwać zaliczenia i oceny z egzaminów w terminach określonych w 

programie studiów. W uzasadnionych przypadkach, kiedy doktorantowi przysługuje krótko-

trwałe lub długotrwałe zwolnienie z zajęć (patrz par. 30 niniejszego regulaminu), zaliczenia i 

egzaminy mogą być realizowane w sesji poprawkowej (patrz § 17 niniejszego regulaminu). 

2. Doktorantowi, który nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu w sesji zaliczeniowej, a na-

stępnie w sesji poprawkowej, przysługuje prawo do przystąpienia do egzaminu komisyjnego. 

Zdaje go na swój wniosek przed komisją złożoną z pracowników naukowych, powołaną 

przez kierownika studiów doktoranckich. Skład komisji uzupełnia obowiązkowo wskazany 

przez doktoranta obserwator. 

 

§ 25. 

Zmiana specjalizacji w zakresie studiów doktoranckich w trakcie rekrutacji i w czasie trwania 

studiów nie jest możliwa ze względu na odmienne warunki naboru na każdą specjalizację. Dokto-

rantowi przysługuje natomiast prawo zmiany indywidualnego opiekuna naukowe-

go/artystycznego. Zmiany takiej można dokonać tylko raz. Wnioski doktorantów w sprawie tej 

zmiany rozpatruje kierownik studiów doktoranckich i w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdza 

je.  

 

§ 26. 

1. Studia doktoranckie na UMFC kończą się egzaminem komisyjnym z przedmiotu seminarium 

doktoranckie. Obejmuje on: dla specjalności instrumentalistyka, wokalistyka, kompozycja i 

dyrygentura część praktyczną oraz teoretyczną, tj. recital na żywo, prezentację filmową 

dźwiękową lub inną dotyczącą dzieła artystycznego, oraz pisemne sprawozdanie  z realizacji 

opisu dzieła artystycznego, w tym jego konspekt i bibliografię; dla specjalności teoria muzyki 

– prezentację wstępnej wersji dysertacji doktorskiej wraz ze szczegółowym konspektem i bi-

bliografią. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu komisyjnego z przedmiotu seminarium doktoranckie 

jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń wszystkich przedmiotów i egzaminów.  

3. Egzaminy z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego doktorantów z wszczę-

tymi przewodami, dokonywane przed komisjami powołanymi przez rady uprawnionych jed-

nostek, mogą być traktowane jako egzaminy końcowe z analogicznych przedmiotów z pro-

gramu studiów doktoranckich, o ile w składzie komisji egzaminacyjnej będzie wykładowca 

danego przedmiotu na studiach doktoranckich, a termin zdania egzaminu nie przekroczy ter-

minu ukończenia tych studiów. Egzamin końcowy z seminarium doktoranckiego uznaje się 
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za odbyty, jeśli nastąpiła obrona w przewodzie doktorskim podczas trwania studiów dokto-

ranckich. 

4. Absolwent studiów doktoranckich w UMFC otrzymuje świadectwo ukończenia studiów dok-

toranckich. Odpłatność za świadectwo pobierana jest według cennika uchwalonego przez se-

nat UMFC. 

 

§ 27. 

Po pierwszym roku studiów doktoranckich uczestnik studiów może ubiegać się o wszczęcie 

przewodu doktorskiego w odpowiedniej, uprawnionej jednostce UMFC. Decyzje w sprawie 

wszczęcia przewodów są na mocy odpowiednich przepisów suwerennymi decyzjami rad tych 

jednostek. 

 

§ 28. 

Doktorant UMFC może być skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu: 

 naruszenia treści ślubowania, 

 naruszenia regulaminu studiów doktoranckich, 

 niewywiązywania się z obowiązku realizacji praktyk, 

 nałożenia na niego kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni (par. 31 – 33 regulaminu stu-

diów doktoranckich). 

 

§ 29. 

1. Za niepodjęcie studiów uważa się niezgłoszenie się doktoranta na zajęcia do końca paździer-

nika roku, w którym rozpoczynają się studia. 

2. O rezygnacji ze studiów doktorant powiadamia pisemnie kierownika studiów doktoranckich. 

3. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów. 

4. Od decyzji, o której mowa powyżej w punkcie 3, służy odwołanie do rektora. Decyzja rektora 

jest ostateczna. 

 

§ 30. 

1. Doktorant ma prawo przedstawić kierownikowi studiów doktoranckich prośbę o zwolnienie z 

zajęć z powodu uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach wspomagających jego rozwój 

naukowy/artystyczny (konferencje naukowe, koncerty, konkursy muzyczne, itp.). Decyzję o 

zwolnieniu z zajęć podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

2. Do zwolnienia doktoranta z zajęć przez kierownika studiów doktoranckich uprawnia za-

świadczenie lekarskie o chorobie lub zaświadczenie odpowiednich organów państwowych o 

wykonywaniu przez doktoranta w terminach zajęć obowiązków konstytucyjnych (np. sta-

wiennictwa w sądach). 

3. W szczególnych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez uwzględ-

nienie przez kierownika studiów pisemnego oświadczenia doktoranta. 

4. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres 

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonemu w odrębnych przepi-

sach. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich, nie więcej niż o rok, w szczególności w przypadku: 

a) czasowej niezdolności do odbywania studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej nie-

zdolności przekracza okres zasiłkowy; 

b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 
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c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o 

orzeczonej niepełnosprawności. 

5. Organem odwoławczym od decyzji odmawiającej przedłużenia okresu odbywania studiów 

doktoranckich jest rada do spraw studiów doktoranckich. 

6. Wznowienie studiów po urlopie następuje w momencie, gdy w danej edycji studiów dokto-

ranckich realizowane są przedmioty, o zaliczenie których ubiega się doktorant. 

 

§ 31. 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności dok-

toranta ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną dla studen-

tów i doktorantów powołaną spośród nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów w 

trybie określonym przez statut UMFC, albo przed sądem koleżeńskim samorządu doktoran-

tów, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”. 

2. Za ten sam czyn doktorant nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję 

dyscyplinarną. 

 

§ 32. 

Karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie; 

b) nagana; 

c) nagana z ostrzeżeniem; 

d) zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres jednego roku; 

e) wydalenie z uczelni. 

 

§ 33. 

Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego jak i postępowania przed komisją dyscyplinarną 

regulują zapisy statutu uczelni i stosowne artykuły ustawy o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 34. 

Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa regulamin samo-

rządu doktorantów. 

 

 

III. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich 

 

§ 35. 

1. Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy: postępowanie zgodnie z treścią 

ślubowania, przestrzeganie statutu, regulaminu studiów oraz zarządzeń władz uczelni. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do realizacji programu studiów, obowiąz-

kowego uczestnictwa w zajęciach, prowadzenia pracy artystycznej lub/i badawczej oraz ter-

minowego zaliczania poszczególnych przedmiotów. 

3. Uczestnika studiów doktoranckich obowiązuje dbałość o dobre imię UMFC i kultywowanie 

jego tradycji, a także poszanowanie mienia uczelni. 

 

§ 36. 

Doktoranci posiadają swego przedstawiciela w senacie UMFC. 
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§ 37. 

1. Organem reprezentującym prawa doktorantów UMFC jest samorząd doktorantów. 

2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio art. 202 ust. 2-8, art. 206 i art. 207 usta-

wy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Przedstawiciele samorządu doktorantów UMFC mogą uczestniczyć w krajowej reprezentacji 

doktorantów. 

 

§ 38. 

Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególno-

ści w kołach naukowych, na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym, statucie 

UMFC oraz ustaleniach i zarządzeniach władz UMFC. 

 

§ 39. 

Doktorantowi okres odbywania studiów doktoranckich zalicza się do okresu pracy, od którego 

zależą uprawnienia pracownicze. 

 

§ 40. 

1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z 

budżetu państwa i określonych w planie rzeczowo-finansowym uczelni w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

c) stypendium za wyniki w nauce, 

d) stypendium na wyżywienie, 

e) stypendium mieszkaniowe, 

f) zapomogi. 

2. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w punkcie 1, nie mo-

że być niższa niż 10% i wyższa niż 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asysten-

ta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich (Art. 11 Rozporzą-

dzenia MNiSW z 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne uczelni,)  

3. Świadczenia, o których mowa w punkcie 1, mogą być przyznawane na okres 1 semestru lub 1 

roku akademickiego. 

4. Świadczenia, o których mowa w punkcie 1, przyznawane są na wniosek doktoranta zło-żony 

na ręce kierownika studiów doktoranckich przez komisję stypendialną, powołaną przez rekto-

ra spośród studentów delegowanych przez samorząd doktorantów oraz pracowników uczelni. 

Doktoranci stanowią większość składu tej komisji. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane także bez konieczności składania wnio-

sku przez doktoranta. 

6. Od decyzji komisji stypendialnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od otrzymania 

decyzji. 

7. Podziału dotacji stypendialnych z budżetu państwa dokonuje rektor po przeprowadzeniu kon-

sultacji z samorządem doktorantów i uczelnianym organem samorządu studenckiego. 

8. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość 

minimalnego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, 

stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. Bierze przy tym pod uwagę przepisy 

Art. 179 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

9. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:  
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 po postępowaniu rekrutacyjnym; decyduje liczba uzyskanych punktów, nie niższa 

niż odpowiadająca ocenie dobrej (C 16);  

 po pierwszym i drugim roku studiów; decyduje tu średnia ocen uzyskanych z zali-

czeń i egzaminów, nie niższa niż odpowiadająca ocenie dobrej (C 16), oraz zali-

czenie seminarium doktoranckiego. 

10. O liczbie osób, między które zostają rozdzielone stypendia naukowe decyduje komisja sty-

pendialna. 

11. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepeł-

nosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

 

§ 41. 

Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 42. 

1. Doktorant może ubiegać się o odpłatne zakwaterowanie na czas zajęć w domu studenckim 

UMFC. 

2. Opłata jest naliczana według obowiązujących w UMFC stawek dla studentów uczelni. 

 

§ 43. 

1. Doktorant ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz fonoteki UMFC na zasa-

dach określonych w regulaminie biblioteki. Zasady te mogą być inne, niż te, które obowiązu-

ją i przysługują studentom innych rodzajów studiów. 

2. Doktoranci korzystają z sal ćwiczeniowych na zasadach ogólnych. Dziekan wydziału w za-

kresie sal ćwiczeniowych pozostających w jego dyspozycji może okresowo ograniczyć do-

stępność do sal ćwiczeniowych z uwagi na ważne projekty artystyczne lub dydaktyczne reali-

zowane na wydziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 18 kwietnia 2011 roku 


