Regulamin
interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych
studiów doktoranckich – Innovative Nuclear and Sustainable Power
Engineering
na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej
§ l. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy dokument określa zasady odbywania interdyscyplinarnych, anglojęzycznych,
międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich ‐ Innovative Nuclear and Sustainable Power
Engineering, zwanych dalej „studiami doktoranckimi INSPE” przez obywateli polskich, obywateli innych
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzonych w
języku angielskim.

2.

Studia doktoranckie INSPE są w pełni finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki‐ Działanie
4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Termin zakończenia finansowania
to koniec czerwca 2015 r.

3.

Studia doktoranckie INSPE są studiami III stopnia, zgodnie ze stanowiskiem Senatu PW z dnia l marca
l995r.

4.

Studia doktoranckie INSPE są bezpłatne.

5.

Studia doktoranckie INSPE są prowadzone we współpracy z krajowymi Partnerami Politechniką
Gdańską, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz przedsiębiorstwem Polska Grupa Energetyczna
EJ1, zwanymi dalej „Partnerami Polskimi”, a także zagranicznymi Partnerami‐ Oregon State University,
Hanbat National University oraz Instytutem I2EN – International Institute of Nuclear Energy, zwanymi
dalej „Partnerami Zagranicznymi”

6.

Studia doktoranckie INSPE są prowadzone w następujących dyscyplinach naukowych określonych przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:
•

7.

energetyka

Ogólny nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich INSPE prowadzonych na wydziale
sprawuje Rada Wydziału. Rada Wydziału ustala m.in.:
•

zasady rekrutacji, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Senat PW,

•

ramowy program studiów, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów,

•

wydziałowy regulamin studiów,

Uchwały rady wydziału w wyżej wymienionych sprawach są przekazywane Rektorowi.
6.

Bieżącą działalnością studiów prowadzonych na wydziale kieruje kierownik studiów. Kierownik studiów
jest powoływany przez Rektora na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału i wydziałowej
rady doktorantów spośród pracowników wydziału uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w
przewodach doktorskich.

7.

Uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej „doktorantami”, powołują swoją reprezentację w formie
Rady Doktorantów PW, która wyraża opinię tego środowiska wobec władz Uczelni. Uczestnicy studiów
doktoranckich na wydziale mogą powołać swoją reprezentację w formie wydziałowej rady doktorantów,
która wyraża opinię tego środowiska wobec władz wydziału. Wybrani przedstawiciele doktorantów – w
liczbie określonej w Statucie PW ‐ wchodzą w skład organów kolegialnych Uczelni i wydziałów oraz
kolegiów elektorskich.

§ 2. Rekrutacja
1.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie akcji informacyjnej do absolwentów wszystkich polskich

uczelni technicznych, zachowaniem równości dostępu dla wszystkich uczestników, zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania na nierówności ze względu na płeć (parytet co najmniej 40 %
kobiet) oraz w zgodzie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych
szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
2.

Liczbę miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na wydziale ustala Rektor na wniosek Dziekana.
Dziekan zasięga w tej sprawie opinii Dyrektorów Instytutów.

3.

W czasie trwania dofinansowania, o którym mowa w §1. pkt. 2 i 5 o przyjęcie na studia doktoranckie
może się ubiegać osoba, która:
a)

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, preferowany kierunek
energetyka ze specjalności Energetyka jądrowa lub Zrównoważona energetyka lub pokrewnych.

b)

została skierowana do odbycia studiów doktoranckich przez Partnera, o którym mowa w §1 pkt 4

c)

uczęszcza na studia doktoranckie o specjalizacji związanej z energetyką jądrową, zrównoważoną
energetyką lub pokrewną powyższym tematyką, posiada udokumentowany dorobek naukowy w
postaci publikacji, a także, która rozpoczęła pracę nad dysertacją i w opinii promotora istnieje
możliwość ukończenia studiów przed zakończeniem dofinansowania lub studia doktoranckie
umożliwią w znaczący sposób jego rozwój naukowy.

4.

Pracownik Wydziału może mieć pod opieką nie więcej niż 8 doktorantów pobierających stypendium
doktoranckie. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu mogą mieć pod opieką liczbę
doktorantów pobierających stypendium doktoranckie proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia;
Emerytowani pracownicy Wydziału nie mogą być opiekunami doktorantów.

5.

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza specjalna Komisja Rekrutacyjna ds. studiów
doktoranckich, złożona z Kierownika Studiów Doktoranckich, jako przewodniczącego, Kierownika
Projektu Dofinansowanego oraz z po jednym z przedstawicieli Partnerów Krajowych.

6.

Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu na studia.

7.

Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu, w którym brane są pod uwagę następujące
elementy:
a)

ocena ukończenia studiów wyższych, która nie może być jednak niższa niż dobra (z wagą 0,3);

b)

ocena z egzaminu wstępnego z języka obcego, przeprowadzonego w Studium Języków Obcych PW
lub równoważne przedstawienie odpowiednich certyfikatów znajomości języka angielskiego (z
wagą 0,1);

c)

ocena rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej wiedzy na temat energetyki jądrowej i
zrównoważonej, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną, (z wagą 0,2).

d)

dodatkowe elementy (w skali 0‐5) obejmujące – doświadczenie w pracy naukowej,
udokumentowane osiągnięcia badawcze, publikacje, doświadczenie zawodowe, itp. związane z
tematyka studiów doktoranckich (z wagą 0,4)

8.

W rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, bez prawa oceny jej przebiegu, może brać udział także
potencjalny opiekun.

9.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się dwa razy w roku, w styczniu i we wrześniu. Studia
doktoranckie rozpoczynają się w semestrze wiosennym 2014 (luty 2014 zgodnie z terminami
odpowiednich uchwał RW MEiL). Z uwagi na warunki finansowania projektów PO KL pierwsza rekrutacja
w roku 2014 może być prowadzona do końca lutego 2014.

10.

Zasady i tryb rekrutacji na studia prowadzone na wydziale podawane są do wiadomości publicznej za
pośrednictwem internetu

§ 3. Organizacja i program studiów
1.

Dzienne studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach, określonych w
rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, uczestnik studiów może uzyskać zgodę
kierownika studiów na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie więcej jednak niż o jeden rok. Okres
studiów może być przedłużony dodatkowo o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

2.

Program studiów doktoranckich ma na celu wyrównanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn w
sektorze wysokich technologii oraz promocję kariery badawczej i eksperckiej studentek uczelni
technicznych.
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3.

Projekt prowadzenia studiów doktoranckich zakłada dostosowanie infrastruktury miejsc, w jakich
odbywać się będą laboratoria i wykłady do wymagań osób z niepełnosprawnością fizyczną.

4.

Na dziennych studiach doktoranckich obowiązuje taki sam kalendarz roku akademickiego jak na innych
rodzajach studiów dziennych prowadzonych na Uczelni. Nie dotyczy to indywidualnej pracy naukowej.

5.

Dzienne studia doktoranckie przebiegają wg ramowego programu, ustalonego przez Radę Wydziału we
współpracy z Partnerami i zatwierdzonego przez Rektora (Załącznik 1). Ramowy program dziennych
studiów doktoranckich obejmuje:
a)

indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego;

b)

przedmioty podstawowe znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów w wymiarze co
najmniej 60 godzin zajęć; przedmioty te muszą być zaliczone w trakcie pierwszych 3 semestrów
studiów;

c) inne przedmioty o charakterze zaawansowanym związane z energetyka jądrową w wymiarze co
najmniej 120 godzin;
d)

przedmioty eksperckie dotyczące energetyki jądrowej prowadzone przez zagranicznych
wykładowców (visiting professors)

e)

przedmioty prowadzone w laboratoriach bądź w placówkach partnerów,

f)

przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i specjalistyczne zajęcia z języków obcych, związane z
dodatkowymi egzaminami doktorskimi oraz zajęcia kształtujące umiejętności o charakterze
ogólnym, takie jak rozumienie aspektów prawnych i etycznych środowiska badawczego,
umiejętności pedagogiczne, komunikatywność itp., znajdujące się w uczelnianej ofercie dla
doktorantów.

6.

Ramowy program studiów doktoranckich określa także harmonogram realizacji poszczególnych zadań,
w tym m.in. termin otwarcia przewodu doktorskiego oraz złożenia rozprawy doktorskiej. Otwarcie
przewodu doktorskiego powinno nastąpić przez ukończeniem trzeciego roku studiów doktoranckich.
Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez
promotora.

7.

Na podstawie ramowego programu studiów doktorant ustala w porozumieniu z opiekunem naukowym
indywidualny program studiów na każdy semestr i przesyła go do kierownika studiów doktoranckich, nie
później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu każdego semestru. Indywidualny program studiów może
obejmować przedmioty prowadzone na PW (na różnych wydziałach) i na innych uczelniach.

8.

Doktorant może uczestniczyć na innym wydziale PW w zajęciach nie będących elementem oferty
uczelnianej za zgodą Dziekanów obu zainteresowanych wydziałów. Udział w takich zajęciach nie
podlega rozliczeniom międzywydziałowym. Odmowa rejestracji studenta z innego wydziału przez
Dziekana wymaga uzasadnienia przekazanego do wiadomości Rektora.

9.

Doktorant może uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w laboratoriach bądź placówkach
Partnerów Krajowych wykorzystując ich infrastrukturę badawczą.

10.

Doktorant może otworzyć przewód doktorski w innej jednostce, jednak w takim przypadku koszty
obrony ponosi dana jednostka.

11.

Doktorant może uczestniczyć w stażach zagranicznych u Partnerów Zagranicznych, prowadzić badania
naukowe wykorzystując ich infrastrukturę.

§ 4. Zasady studiowania
1.

Doktorant jest zobowiązany do realizacji ustalonego programu studiów.

2.

Kierownik studiów po każdym semestrze dokonuje oceny postępów w pracy uczestników studiów
doktoranckich, polegającej na sprawdzeniu realizacji zadań określonych w indywidualnych planach
studiów. W terminie 2 tygodni po zakończeniu każdego semestru doktorant składa do kierownika
sprawozdanie wraz z opinią opiekuna (Załącznik 2) oraz Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich z
wpisami zaliczeń odbytych zajęć. Na podstawie przeprowadzonej oceny kierownik przeprowadza
rejestrację na kolejny semestr, dokonując odpowiednich wpisów w „Karcie uczestnika studiów
doktoranckich”. Szczególnie istotna jest ocena przeprowadzana pod koniec pierwszego roku studiów.

3.

Wykłady odbyte poza Wydziałem MEiL są zaliczane na podstawie wpisu w Karcie Uczestnika lub
odpowiedniego zaświadczenia.

4.

Badania i prace prowadzone w placówkach Partnerów są zaliczane na podstawie wpisu w Karcie
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Uczestnika lub odpowiedniego zaświadczenia.
5.

Po zakończeniu stażu bądź badań prowadzonych w jednostkach Partnerów doktorant jest zobowiązany
do dostarczenia wypełnionej przez opiekuna ankiety ewaluacyjnej.

6.

Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów przedstawia Radzie Wydziału oraz
Rektorowi ocenę postępów w pracy uczestników studiów doktoranckich.

7.

Doktorant, który nie wypełnia zadań przewidzianych w indywidualnym programie studiów, a zwłaszcza
nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr studiów, lub nie realizuje powierzonych mu
obowiązków dydaktycznych oraz nie prowadzi systematycznej pracy naukowej zostaje skreślony z listy
uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. O zamiarze
skreślenia kierownik studiów informuje doktoranta oraz jego opiekuna naukowego, co najmniej tydzień
przed podjęciem tej decyzji. O decyzji kierownika studiów informowana jest listem poleconym (z
potwierdzeniem odbioru) osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich oraz Dziekan i
Rektor. Od decyzji o skreśleniu doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Rektora, za
pośrednictwem Dziekana, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8.

Doktorant, który badania naukowe związane z rozprawą realizuje w innej uczelni lub ośrodku
badawczym (zwłaszcza za granicą) może wystąpić do kierownika studiów o złagodzenie obowiązków
zawartych w niniejszym regulaminie. Przy wyjeździe za granicę powyżej 4 tygodni następuje zawieszenie
wypłacania stypendium doktoranckiego. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik studiów,
informując o nich zwłaszcza, gdy związane są one z okresowym wstrzymaniem wypłacania stypendium,
odpowiednie jednostki administracji centralnej.

§ 5 Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
1.

Doktorant może pozostawać w stosunku pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu.
Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani
obowiązkami dydaktycznymi oraz obowiązkiem systematycznej pracy naukowej.

2.

Doktorant może otrzymać stypendium doktoranckie finansowane z przyznanych środków unijnych..
Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. Wniosek, zaopiniowany przez
opiekuna, składa się do kierownika studiów doktoranckich, który w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoja opinia Rektorowi. Zasady i tryb przyznawania
stypendiów określa zarządzenie Rektora.

3.

Doktorant pobierający stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90
godzin obliczeniowych na rok. Doktoranci nie pobierający stypendium mają obowiązek prowadzenia
zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin obliczeniowych na rok. W przypadku prowadzenia przez
doktoranta badań naukowych związanych z tematem pracy doktorskiej na innej uczelni lub w ośrodku
badawczym i związanej z tym okresowej zmiany miejsca zamieszkania (zwłaszcza w przypadku
wyjazdu za granicę), wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych zostaje zmniejszony proporcjonalnie
do okresu pobytu w innym ośrodku. Zapewnienie doktorantowi możliwości zrealizowania obowiązków
dydaktycznych jest zadaniem kierownika Zakładu w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu, w którym
realizowana będzie praca doktorska. W przypadku braku możliwości zapewnienia doktorantowi
prowadzenia samodzielnych zajęć dydaktycznych doktorant powinien uczestniczyć w prowadzeniu
zajęć. Doktorant nie może samodzielnie prowadzić zajęć laboratoryjnych, w których uczestnictwo
związane jest z zachowaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa.

4.

Uczestnik studiów, który ukończył je w terminie krótszym niż 4 lata może otrzymać premię przyznaną
przez Rektora na wniosek Dziekana ze środków Wydziału.

5.

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
a. Stypendium socjalnego
b. Zapomogi
c. Stypendium za wyniki w nauce
d. Stypendium na wyżywienie
e. Stypendium mieszkaniowego
f. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Zasady i tryb przyznawania i wypłacania ww. świadczeń pomocy materialnej określa zarządzenie
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Rektora w tej sprawie.
6.

Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń. Opiekun jest
zobowiązany do zapewnienia doktorantowi środków na badania w ramach uzgodnionego programu
studiów oraz stanowiska pracy, w tym dostępu do komputera z Internetem, oraz „skrytki pocztowej”,
tzn. miejsca, w którym umieszczana jest korespondencja adresowana do doktoranta. Doktorant ma
prawo korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach obowiązujących
pracowników jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, zakładu), w której realizowana jest praca
doktorska. Doktorant jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w terminach uzgodnionych z
opiekunem naukowym.

7.

Doktorant ma obowiązek przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań
naukowych odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.

8.

Doktorant ma prawo ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych przez obowiązujące
przepisy. Wyłanianie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którym przysługuje
umorzenie części kredytu, następuje na poszczególnych wydziałach z uwzględnieniem m.in. długości
procesu doktoryzowania (od momentu rozpoczęcia studiów do nadania stopnia doktora).

9.

Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną wydziału
(instytut), w której realizowana jest praca doktorska, udziału w konferencjach, kursach itp., zakupów
aparatury (oprogramowania) i materiałów potrzebnych do wykonywania badań, na zasadach
określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do wiadomości doktorantów i ich opiekunów.

10.

Doktorantom odbywającym studia poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje prawo do
odpłatnego zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim na zasadach określonych
przez Rektora.

11.

Doktoranci mają prawo do korzystania z ośrodków sportowych PW na takich samych zasadach jak
studenci.

12.

Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Osoba, która utraciła prawa
doktoranta, ma obowiązek zwrócenia legitymacji.

13.

Doktorantom przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na
zasadach ustalonych dla pracowników. Niepracujący współmałżonek oraz dzieci doktoranta są
uprawnieni do korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach
ustalonych dla członków rodzin pracowników.

14.

Inne kwestie socjalno‐bytowe regulują inne obowiązujące akty prawne.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

Niniejsze zasady obowiązują od 24 lutego 2014 r.
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