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REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 
 

I.  PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
Podstawa prawna prowadzenia studiów doktoranckich: 
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, 
2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku  

w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni 
(Dz. U. z 07r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku  
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów 
dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 09r. Nr 11, poz. 61). 

 
§ 2 

1. Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmuje się kandydatów 
posiadających tytuł magistra lub równorzędny oraz spełniających warunki rekrutacji 
ustalone przez Uczelnię. 

2. Celem studiów doktoranckich jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej 
dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej 
i twórczej oraz przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora. 

3. Studia doktoranckie mogą być studiami stacjonarnymi lub niestacjonarnymi. Studia 
stacjonarne są bezpłatne, natomiast niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat za te 
studia ustala Rektor.  

 
§ 3 

1. Studia doktoranckie są prowadzone przez wydziały mające uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki, 
w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. 

2. Wydziały uprawnione do prowadzenia studiów doktoranckich mogą także prowadzić 
środowiskowe studia doktoranckie przy udziale innych jednostek organizacyjnych, na 
podstawie umów określających zadania poszczególnych jednostek oraz sposób 
finansowania. 

3. Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora na wniosek Rady Wydziału uprawnionego 
do prowadzenia tych studiów. 

4. Załączniki do wniosku o utworzenie studiów doktoranckich określone są rozporządzeniu, 
o którym mowa w § 1 pkt 2). 

 
§ 4 

Przełożonym wszystkich doktorantów na Uczelni jest Rektor. 
 

§ 5 
1. Merytoryczny nadzór nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału 

prowadzącego te studia. 
2. Plany i programy studiów doktoranckich uchwalają Rady Wydziałów.  
3. Uchwały Rady Wydziału są wiążące dla uczestników studiów doktoranckich 

prowadzonych przez ten Wydział. 
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§ 6 
Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów, który jest wyłącznym 
reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. Samorząd Doktorantów działa na podstawie 
regulaminu. Prawa i obowiązki Samorządu Doktorantów określa Ustawa. 

 
II. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 
§ 7 

1. Studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne mogą trwać nie dłużej niż cztery lata.  
2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich  

o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego 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 razie: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,  
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 

o orzeczonej niepełnosprawności, 
4) skreślony  

– łącznie nie więcej niż o rok. 
3a. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów 

doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach,  
w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań, na czas 
ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok. 

4. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku. 
5. Uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują świadectwo ukończenia studiów zgodnie  

z wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 pkt 3). 
6. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie 

przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników 
prac badawczych oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem. 

§ 8 
1. Całokształtem spraw związanych z organizacją i tokiem studiów doktoranckich kieruje 

Prorektor ds. Dydaktyki z upoważnienia Rektora. 
2. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana 
w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

3. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania 
studiów osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.  

4. Do kompetencji Rady Wydziału należy w szczególności: 
1) opracowywanie warunków rekrutacji na studia i przedstawianie Senatowi, 
2) uchwalanie planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów, zgodnie z wytycznymi 
Senatu, określając: 
− obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych w których doktorant powinien brać 

udział oraz zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów, 
− obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien samodzielnie 

prowadzić doktorant lub w prowadzeniu których powinien uczestniczyć, 
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3) analiza wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-
kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów, 

4) ekonomiczna analiza prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich, 
5) proponowanie wysokości opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów płatnych, 
6) określenie sposobu dokonywania przez kierownika studiów doktoranckich oceny 

realizacji programu tych studiów oraz prowadzenia badań naukowych przez 
doktorantów, 

7) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do ocen, o których mowa w § 10 pkt 2, 
8) rozpatrywanie odwołań doktorantów od decyzji, o których mowa w § 10 pkt 3. 

5. Program studiów doktoranckich powinien zawierać przedmioty, których zaliczenie jest 
obowiązkowe dla wszystkich uczestników. Możliwa jest realizacja programu studiów 
indywidualnym tokiem studiów przy zachowaniu wymogów ustalonych przez Radę 
Wydziału.  

6. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny: 
− bardzo dobry  5,0 
− dobry plus   4,5 
− dobry   4,0 
− dostateczny plus  3,5 
− dostateczny   3,0 
− niedostateczny 2,0 

7. Oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń są wpisywane do indeksu.  
8. Ocena z przebiegu studiów jest średnią arytmetyczną, zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku, obliczoną na podstawie ocen z egzaminów i z zaliczeń.  
 

§ 9 
1. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów: 

1) powołuje na wniosek Rady Wydziału kierownika studiów doktoranckich spośród 
pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, 
zatrudnionych na Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, 

2) ustala regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.  
2. Właściwy organ Samorządu Doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o jej wydanie. 
 

§ 10 
Do obowiązków kierownika studiów doktoranckich należy: 
1) przedkładanie Radzie Wydziału propozycji programów studiów,  
2) dokonywanie oceny realizacji programu studiów, w tym bieżącej kontroli przebiegu 

studiów oraz oceny prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, 
3) zaliczanie semestrów uczestnikom studiów, 
4) składanie Radzie Wydziału sprawozdań z przebiegu studiów, po zakończeniu roku 

akademickiego, 
5) podejmowanie w porozumieniu z Dziekanem decyzji w sprawach przedłużenia okresu 

odbywania studiów oraz skreślenia z listy uczestników studiów, po zaopiniowaniu przez 
opiekuna naukowego,  

6) powoływanie opiekunów naukowych, 
7) opiniowanie wniosków doktorantów o przyznanie stypendium doktoranckiego 

i przekazywanie wniosków wraz z opinią Rektorowi, w terminie 14 dni od ich 
otrzymania, 
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8) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, sprawdzanie ich 
kompletności i przekazywanie do decyzji Dziekana, 

9) wyrażanie zgody na odbywanie praktyk/staży przemysłowych w porozumieniu  
z opiekunem naukowym.  

 
§ 11 

Do obowiązków opiekuna naukowego należy: 
1) określenie zakresu badań naukowych w celu realizacji pracy doktorskiej, 
2) bieżący nadzór merytoryczny i kontrola przebiegu badań naukowych, 
3) umożliwienie otwarcia przewodu doktorskiego po spełnieniu kryteriów stawianych przez 

Radę Wydziału lub Radę Naukową innej jednostki,  
4) wybór i przedstawianie do zatwierdzenia kierownikowi studiów doktoranckich 

przedmiotów objętych indywidualnym tokiem studiów,  
5) po zakończeniu roku akademickiego składanie kierownikowi studiów doktoranckich 

oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej uczestnika, 
6) opiniowanie podań o przedłużenie okresu odbywania stacjonarnych studiów 

doktoranckich, 
7) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 
III. REKRUTACJA 

§ 12 
1. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich ustala Rektor na wniosek Dziekana Wydziału. 
2. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat. Uczelnianą komisję 

rekrutacyjną powołuje Rektor. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje Dziekan. 
3. Rekrutacja na dany rok akademicki powinna zakończyć się do 30 września. 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie uczestników w późniejszym 
terminie, nie później niż do 30 października danego roku akademickiego. 

4. Warunki rekrutacji podaje się do wiadomości publicznej w trybie określonym w Ustawie. 
5. Zaleca się, aby kandydat na studia doktoranckie uzyskał średnią ocen z przebiegu studiów 

co najmniej 4,00 i wykazał się potwierdzonymi predyspozycjami do pracy naukowej. 
6. Wykaz wymaganych dokumentów oraz tryb przyjmowania kandydatów na studia 

doktoranckie określa się w szczegółowych warunkach rekrutacji w trybie określonym 
w Ustawie. 

7. Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik kolokwium wstępnego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kolokwium lub rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza 
komisja rekrutacyjna. 

8. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja 
rekrutacyjna.  

9. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do uczelnianej 
komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji,. Decyzję 
podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja 
Rektora jest ostateczna. 

10. Obcokrajowcy mogą odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
12. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji 

i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.  
13. Doktorant otrzymuje indeks i legitymację. 
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IV. PRAWA 
§ 13 

Doktoranci, tworząc wraz ze studentami i pracownikami Uczelni społeczność akademicką, 
uczestniczą w zarządzaniu Uczelnią przez wybieralne organy kolegialne, w których są 
reprezentowani przez swoich przedstawicieli. 

 
§ 14 

Doktorant ma prawo do: 
1) opieki naukowej ze strony opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej, 
2) wskazania tematu pracy doktorskiej przez opiekuna naukowego, w trakcie trwania 

pierwszego roku studiów doktoranckich, 
3) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz do pomocy 

ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni, 
4) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, kołach naukowych, 

artystycznych i sportowych na zasadach przewidzianych w Ustawie, 
5) uczestniczenia w pracach Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej oraz krajowej 

reprezentacji doktorantów, 
6) uzyskiwania nagród i wyróżnień określonych w odrębnych przepisach, 
7) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, 

które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, 
8) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 
9) ubiegania się o odpłatne zakwaterowanie w domu asystenta lub domu studenckim, 
10) po uzyskaniu stopnia doktora zaliczenia okresu odbywania studiów doktoranckich nie 

dłuższego niż 4 lata do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 

11) studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym na innych kierunkach, lub 
specjalnościach, także w innych uczelniach, 

12) ubiegania się o zaliczenie części przedmiotów zgodnych z planem studiów doktoranckich 
i zaliczonych w innych jednostkach,  

 
§14a 

Doktorant ma również prawo do odbywania praktyk/staży przemysłowych poza Uczelnią  
z zachowaniem następujących zasad: 
1) okres praktyk/staży przemysłowych nie może łącznie przekraczać 6 miesięcy  

w trakcie trwania studiów doktoranckich, 
2) zgodę na odbywanie praktyk/staży przemysłowych wyraża kierownik studiów 

doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym, 
3) w okresie odbywania praktyk/staży przemysłowych doktorant nie realizuje praktyk 

zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich 
prowadzeniu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbywania praktyk/staży 
przemysłowych równolegle z praktykami zawodowymi w Uczelni. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym, po 
wcześniejszym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją doktoranta, 

4) doktorant, który odbył w danym roku akademickim praktyki zawodowe w formie 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczył w ich prowadzeniu zachowuje prawo 
do pobierania stypendium doktoranckiego w okresie trwania praktyki/stażu 
przemysłowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor, na wniosek doktoranta, po 
zasięgnięciu opinii kierownika studiów, 

5) okres praktyk/stażu przemysłowego nie zawiesza czasu trwania studiów doktoranckich.  



REGULAMIN  STUDIÓW  DOKTORANCKICH  

 9 

V.  OBOWIĄZKI 
§ 15  

1. Do podstawowych obowiązków doktoranta należy: 
1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminem studiów doktoranckich, 
2) realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych 

i składanie sprawozdań z ich przebiegu, 
3) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu; maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych 
przewidzianych w programie, prowadzonych przez uczestników studiów 
doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. 

2. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków określonych w ust. 1 mogą zostać 
skreśleni z listy uczestników studiów.  

3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 16  

1. Doktorant zobowiązany jest do udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych 
w planie studiów i aktywnego w nich uczestnictwa. 

2. Doktorant powinien przebywać na terenie Uczelni podczas zajęć związanych z realizacją 
programu studiów, odbywania praktyk zawodowych i prowadzonych badań. 

 
VI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW 

§ 17 
1. Doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną, lub przed sądem 

koleżeńskim Samorządu Doktorantów za naruszenie przepisów obowiązujących na 
Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta.  

2. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego, którym jest 
nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów 
na zasadach określonych w Statucie. 

3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim Samorządu 
Doktorantów określa Regulamin Samorządu Doktorantów.  

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

§ 18  
Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) nagana z ostrzeżeniem, 
4) zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego roku, 
5) wydalenie z Uczelni. 

 
VII.  ŚWIADCZENIA MATERIALNE 

§ 19 
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie, którego wysokość nie może być niższa niż 60% i nie wyższa niż 100% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach 
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

1a. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program 
studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć 
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dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem  
w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjna Uczelni.  

2. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta, składany do kierownika 
studiów doktoranckich. 

3. Decyzję o przyznaniu, przedłużeniu lub cofnięciu stypendium doktoranckiego, okresie 
jego pobierania, oraz jego wysokości podejmuje Rektor na wniosek Dziekana 
zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich. 

4. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować pracę zarobkową 
wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do wniosku o przyznanie stypendium 
doktoranckiego dołącza się oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów 
uzyskiwanych w związku z wykonywaniem tej pracy.  

5. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium 
doktoranckiego wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

6. Osoba, która pobierała stypendium doktoranckie i została skreślona z listy uczestników 
studiów doktoranckich może zostać zobowiązana przez Rektora do jego zwrotu w całości 
lub części wynikającej z umowy. 

 
§ 20 

1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać pomoc materialną w formie: 
1) stypendium socjalnego, 
2) zapomogi, 
3) stypendium za wyniki w nauce, 
4) stypendium na wyżywienie, 
5) stypendium mieszkaniowego, 
6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium za wyniki w nauce może być 
przyznane osobie, która osiągnęła bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

3. Na drugim i wyższych latach studiów doktoranckich stypendium za wyniki w nauce może 
być przyznane osobie, która w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 
spełniła łącznie następujące warunki: 
1) uzyskała bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 
2) wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 
3) wykazała się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

4. Świadczenia wymienione w ust. 1 przyznaje się na zasadach przyznawania środków 
z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów określonych przez Rektora, 
w uzgodnieniu z organem Samorządu Doktorantów i uczelnianym organem Samorządu 
Studenckiego w trybie określonym w Ustawie. 

5. Warunki i tryb przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów określają odrębne 
przepisy. 

6. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę świadczeń 
wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

7. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może ubiegać się o miejsce w domu 
studenckim lub hotelu asystenckim na warunkach określonych w Uczelni. 
Zakwaterowanie w domu studenckim lub hotelu asystenckim jest odpłatne. 
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8. Wypłata stypendium doktoranckiego i świadczeń socjalnych może ulec zawieszeniu na 
wniosek kierownika studiów doktoranckich na czas pobytu doktoranta poza Uczelnią, 
jeżeli czas nieobecności doktoranta jest dłuższy niż 1 miesiąc. 

 
VIII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

§ 21 
Doktoranci mogą być kierowani za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych, na zasadach określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, które wyszczególnia formy kształcenia, formy pomocy materialnej, 
okresy i zasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym za granicę, a także uprawnienia 
oraz warunki i tryb ich odwoływania. Warunki i tryb kierowania doktorantów przez Uczelnię 
określa Senat.  
 

IX.  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 22 
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc ustalenia zawarte 

w dotychczasowych wydziałowych regulaminach studiów doktoranckich. 
2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium doktoranckie na 

podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca 
okresu, na jaki zostało przyznane. 

3. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem studiów doktoranckich, jak również 
w sprawach spornych, decyzję podejmuje Rektor. 

 
§ 23 

1. Regulamin studiów doktoranckich uchwalony przez Senat Politechniki Śląskiej Uchwałą  
Nr VII/48/05/06 z dnia 27 marca 2006 roku, wchodzi w życie z dniem 1 października  
2006 roku. 

2. Tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniający zmiany 
wprowadzone Uchwałami Senatu Politechniki Śląskiej: Nr XIX/123/06/07 z dnia  
23 kwietnia 2007 roku oraz Nr VIII/58/08/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku, obowiązuje 
od dnia 1 października 2009 roku. 
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