Uchwała nr 33/2015
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
zmiany regulaminu dziennych studiów doktoranckich WNE
z dnia 17 czerwca 2015 roku

Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała zmiany regulaminu dziennych studiów
doktoranckich WNE (w załączeniu).

Regulamin Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego

A. Zasady ogólne
1.

Stacjonarne studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
zwanym dalej WNE UW, są przeznaczone dla absolwentów jednolitych studiów magisterskich i
studiów II stopnia.

2.

Studia doktoranckie WNE UW są indywidualnymi studiami stacjonarnymi, prowadzonymi w języku
angielskim. W uzasadnionych przypadkach wybrane zajęcia mogą odbywać się w języku polskim.

3.

Studia doktoranckie WNE UW trwają cztery lata.

4.

W uzasadnionych przypadkach studia doktoranckie mogą być przedłużone, w szczególności:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
b) konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
d) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
łącznie nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5.

Studia doktoranckie można dodatkowo przedłużyć o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu
rodzicielskiego.

6.

Okres odbywania studiów doktoranckich można także przedłużyć, na wniosek doktoranta i po
zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, w przypadkach uzasadnionych koniecznością
prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, na czas ich
trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

7.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w zakresie ekonomii.

8.

Przyjęcia na studia doktoranckie mają charakter konkursowy. Szczegółowe zasady przyjęć na studia
doktoranckie zawarte są w Zasadach rekrutacji, uchwalonych przez Radę Wydziału WNE UW.

9.

Przewodniczącym Komisji ds. studiów doktoranckich jest kierownik studiów, powoływany (spośród
pracowników WNE UW posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego)
przez Rektora UW na wniosek Rady Wydziału.

10. Merytoryczny nadzór nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału, kierownik studiów
sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem studiów doktoranckich.
11. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
12. Uczestnik studiów doktoranckich WNE UW jest kierowany pod indywidualną opiekę merytoryczną
opiekuna naukowego.
13. Uczestnik studiów doktoranckich w WNE jest kierowany do określonej Katedry (Zakładu) i podlega
organizacyjnie oraz w zakresie pracy dydaktycznej kierownikowi Katedry (Zakładu).
B. Uprawnienia uczestników studiów doktoranckich
1.

Doktorant ma prawo do:
a) korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na UW;
b) otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz
pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków pozwalających sfinansować badania lub
uzyskać stypendia krajowe i zagraniczne;
c) uzyskania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych
związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje WNE UW;

d) współfinansowania przez WNE UW lub UW w określonym wymiarze uczestnictwa w
lektoratach przeznaczonych dla doktorantów prowadzonych na UW;
e) współfinansowania przez UW w określonym wymiarze uczestnictwa w zajęciach wychowania
fizycznego.
2.

Dziekan WNE UW może wyrazić zgodę, w miarę posiadanych przez jednostkę możliwości, na
pokrycie doktorantowi kosztów badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu
naukowo-badawczym.

3.

Za udział w pracach badawczych doktorant WNE UW może otrzymywać wynagrodzenie ze środków
pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy
Wydziału WNE UW.

4.

Doktorant WNE UW ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie udziału w pozwalających
przygotować rozprawę doktorską konferencjach naukowych i kursach oraz zakupu aparatury,
oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania badań. Zasady takiego dofinansowania
przez jednostkę określa jej Dziekan i przekazuje do wiadomości doktorantów i ich opiekunów oraz
promotorów.

C. Obowiązki uczestników studiów doktoranckich
1.

Zaliczenie w trakcie pierwszego roku studiów obligatoryjnego wykładu z metodologii nauk
ekonomicznych.

2.

Zaliczenie do końca drugiego roku studiów doktoranckich obligatoryjnych zajęć z
a) Wybranych zagadnień z zaawansowanej makroekonomii,
b) Wybranych zagadnień z zaawansowanej mikroekonomii,
c) Wybranych zagadnień z zaawansowanych metod ilościowych w ekonomii
oraz złożenie w wymaganych terminach egzaminów z tych przedmiotów.

3.

Zaliczenie do końca
ogólnouniwersyteckich.

trzeciego

roku

studiów

dwóch

obligatoryjnych

4.

W trakcie studiów doktoranckich wymagane jest zaliczenie (w zależności od tematu rozprawy) trzech
wykładów lub konwersatoriów specjalizacyjnych, wybranych w porozumieniu z promotorem spośród
zajęć dostępnych na Wydziale, w Uczelni lub innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą.

5.

Obowiązkowe dla wszystkich ogólnowydziałowe seminarium doktoranckie odbywa się raz w tygodniu.
Każdy uczestnik studiów doktoranckich powinien raz w roku przedstawić do dyskusji na seminarium
fragment przygotowanej rozprawy doktorskiej.

6.

Obowiązkiem doktoranta jest uczestniczenie (z referatami) w Konferencjach Wydziałowych i
konferencji Warsaw International Economic Meeting (WIEM) oraz przedstawienie co najmniej 2
referatów na tych konferencjach.

7.

Doktorant prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego,
lub opiekunów naukowych (głównego i pomocniczego) w szczególności biorąc udział w seminariach
doktorskich.

8.

Doktorant ustala z opiekunem naukowym (promotorem) plan badań naukowych, tematu i zakresu
rozprawy doktorskiej. Otwarcie na posiedzeniu Rady Wydziału przewodu doktorskiego, powinno
nastąpić do końca drugiego roku studiów. Podstawą otwarcia przewodu doktorskiego na posiedzeniu
Rady Wydziału jest wniosek uczestnika studiów doktoranckich, poparty przez promotora wraz z
rozwiniętą informacją o planie badań naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej i stopniu jej
zaawansowania.

9.

Doktorant uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Wydziale w wymiarze 90 godzin łącznie
w ciągu pierwszego i drugiego roku studiów oraz 90 godzin rocznie na trzecim i czwartym roku
studiów. Rodzaj zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich i liczbę
godzin w danym semestrze określa kierownik Katedry (Zakładu) w porozumieniu z opiekunem
naukowym (promotorem).

10. Postępy prac nad rozprawą doktorską są każdego roku oceniane przez promotora.

przedmiotów

11. Ocena wywiązywania się uczestnika studiów doktoranckich z jego obowiązków odbywa się po każdym
roku studiów przez Komisję ds. studiów doktoranckich.
12. Niewypełnienie obowiązków powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich, przez
kierownika studiów doktoranckich, po uwzględnieniu opinii opiekuna naukowego (promotora).
13. Od decyzji kierownika studiów o skreśleniu przysługuje uczestnikowi studiów doktoranckich prawo
odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
14. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do ukończenia studiów doktoranckich i
przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej w wymaganym terminie.
15. Rada Wydziału zamyka przewód doktorski wszystkim doktorantom, którzy nie złożą pracy doktorskiej
lub nie spełnią innych wymagań postępowania doktorskiego w ciągu 5 lat od daty otwarcia przewodu
doktoranckiego.
16. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) , Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Obwieszczenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor z 2014 poz. 106)

