
Regulamin studiów doktoranckich

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

§ 1

1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej 

dalej w skrócie: „ChAT”) może prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin 

teologicznych, wchodzących w skład nauk teologicznych.

2. Studia doktoranckie trwają cztery lata i odbywają się według programu i planu studiów 

doktoranckich  uchwalonych  przez  Radę  Wydziału  Teologicznego  ChAT zgodnie  z 

wytycznymi Senatu ChAT.

3. Studia doktoranckie mogą odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

4. Rok  akademicki  trwa  od  1  października  do  30  września  następnego  roku 

kalendarzowego.

§ 2

1. Studia  doktoranckie  organizuje  kierownik  studiów  doktoranckich  zwany  dalej 

„kierownikiem studiów” powoływany przez rektora.

2. Kierownik  studiów  sprawuje  kierownictwo  nad  powierzonymi  mu  studiami  oraz 

organizuje  zajęcia  dydaktyczne  dla  uczestników  tych  studiów  i  współdziała  z  ich 

opiekunami naukowymi.

3. Kierownik  studiów  podejmuje  decyzje  w  sprawie  zaliczenia  kolejnych  lat  studiów 

doktoranckich.

§ 3

1. Kandydatów na studia doktoranckie przyjmuje kierownik studium doktoranckiego na 

podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przedstawionych przez Komisję 

Rekrutacyjną  do  Spraw  Studiów  Doktoranckich,  zwaną  dalej  w  skrócie  „Komisją 

Rekrutacyjną” powołaną przez rektora.

2. Osoby  ubiegające  się  o  przyjęcie  na  studia  doktoranckie  w  ChAT składają  do  15 

września każdego roku:

1) wypełniony formularz wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie;
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2)  odpis  dyplomu  magisterskiego  lub  dyplomu  innego  równorzędnego  tytułu 

zawodowego wraz z suplementem;

3) pisemną opinię o predyspozycjach naukowych kandydata wystawioną przez osobę 

posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego;

4)  informację  o  dotychczasowych  dokonaniach  naukowych  i  dodatkowych 

kwalifikacjach;

5) zgodę właściwych władz kościelnych;

6) zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów doktoranckich;

7) cztery fotografie i

8) wypis z dowodu osobistego.

3. Od decyzji  Komisji Rekrutacyjnej  służy odwołanie,  w terminie czternastu dni od 

daty doręczenia decyzji, do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 4

1. Osoba  przyjęta  na  studia  doktoranckie  nabywa  prawa  uczestnika  studiów 

doktoranckich  z chwilą  immatrykulacji  i  złożenia  ślubowania,  którego treść określa 

Statut ChAT.

2. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks uczestnika studiów doktoranckich, 

w  którym  wpisywane  są  zaliczenia  zajęć  przepisanych  w  planach  i  programach 

studiów, wyniki egzaminów oraz inne osiągnięcia.

3. Uczestnik  studiów  doktoranckich  otrzymuje  legitymację  uczestnika  studiów 

doktoranckich po uiszczeniu opłaty określonej rozporządzeniem ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Osoba,  która  ukończyła  studia  doktoranckie,  tj.  spełniła  wszystkie  obowiązki 

wynikające z planu i  programu studiów, otrzymuje świadectwo ukończenia  studiów 

doktoranckich.

§ 5

1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:

1) opieki  merytorycznej  nad  swoją  pracą  naukowo-badawczą  i  dydaktyczną  ze 

 strony  opiekuna naukowego;

2) prowadzenia  badań  naukowych  i  przygotowania  rozprawy  doktorskiej;

3) korzystania  z  biblioteki ChAT, urządzeń komputerowych oraz  miejsc pracy
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indywidualnej.

2. Wyboru opiekuna naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uczestnik 

studiów doktoranckich spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w ChAT. Wybór 

zatwierdza  kierownik  studiów.  Promotor  wyznaczony   w  przewodzie  doktorskim 

uczestnika studiów doktoranckich staje się jego opiekunem naukowym.

3.  Uczestnikom  stacjonarnych  studiów  doktoranckich  przysługuje  prawo  do  przerw 

wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które 

powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 6

1.  Uczestnicy   studiów   doktoranckich   zobowiązani   są   do  zrealizowania  ustalonego 

programu studiów, o którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu, a w szczególności:

1)  uzgodnienia   z   opiekunem  naukowym   w   trakcie   I   roku  studiów  tematu   pracy 

doktorskiej;

2)  uczestniczenia   w  organizowanych  dla  nich  obowiązkowych  zajęciach  dydaktycznych, 

zaliczania   ich,  składania  wskazanych  w  planie studiów egzaminów i prac kontrolnych, 

przy czym okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok akademicki;

3) corocznego składania sprawozdań z postępów nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

2. Stosowane skale ocen oraz tryb i sposób informowania o uzyskanych wynikach egzaminów 

i zaliczeń określa Regulamin studiów ChAT.

§ 7

1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

2. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać pomoc materialną w formach i na 

zasadach określonych  w 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).

3. Uczestnikom  stacjonarnych  studiów  doktoranckich  przysługują  uprawnienia  do 

świadczeń  zdrowotnych  i  socjalnych  w  zakresie  i  na  zasadach  określonych  w 

odrębnych przepisach.
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4. Uczestnicy  studiów  doktoranckich  otrzymujący  stypendium  doktoranckie  mogą 

podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 8

1. Uczestnicy  stacjonarnych  studiów doktoranckich  są  zobowiązani,  poczynając  od  II 

roku studiów,  do prowadzenia  w ramach  praktyki  dydaktycznej   zajęć  określonych 

przez opiekuna naukowego, w łącznym wymiarze nie więcej niż 90 godzin. Zajęcia te 

mogą odbywać się w ChAT, a także w seminariach duchownych i kościelnych oraz 

innych szkołach wyższych.

2. Uczestnik studiów doktoranckich może być zwolniony z obowiązku prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. Decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku podejmuje kierownik studiów.

§ 9

Do 30 września każdego roku uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi studiów 

sprawozdanie zawierające:

1) poświadczenie zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów;

2) poświadczenie  kierowników  katedr,  dokumentujące  prowadzenie  zajęć 

dydaktycznych przez doktoranta;

3) wpisy potwierdzające uczestnictwo w seminarium doktoranckim;

4) wykaz publikacji;

5) opinię opiekuna naukowego o dokonaniach naukowych doktoranta.

§ 10

1.  Uczestnik  studiów  doktoranckich  nie  wykazujący  w  ocenie  opiekuna  naukowego 

dostatecznych postępów w pracy naukowej może zostać na wniosek tego opiekuna skreślony 

przez kierownika studiów z listy uczestników studiów doktoranckich.

2.  Uczestnik  studiów  doktoranckich  nie  wykonujący  obowiązków  określonych  w  §  6 

niniejszego regulaminu może zostać skreślony przez kierownika studiów z listy uczestników 

studiów doktoranckich.

3. Uczestnik  studiów  doktoranckich może złożyć kierownikowi studiów w formie pisemnej 

rezygnację ze studiów.
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4. Skreślenie lub rezygnacja ze studiów doktoranckich powoduje utratę prawa do świadczeń z 

tytułu uczestnictwa w studiach doktoranckich.

5.  Od  decyzji  kierownika  studiów,  w  przedmiocie  skreślenia  ze  studiów  doktoranckich, 

przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyzja rektora jest 

ostateczna.

§ 11

1.  Kierownik  studiów  może  w  wyjątkowych  przypadkach  skrócić  czas  trwania  studiów 

doktoranckich,  gdy  uczestnik  studiów  doktoranckich  przedstawi  gotową  pracę  doktorską, 

ocenioną pozytywnie przez promotora.

2.  Kierownik  studiów  może  w  uzasadnionych  przypadkach   przedłużyć  okres  odbywania 

studiów  doktoranckich,  zgodnie  postanowieniami  rozporządzenia  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 l, poz. 3).

§ 12

Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich normują odrębne przepisy. 

§ 13

Regulamin studiów doktoranckich został uchwalony przez Senat ChAT w dniu 26 lutego 2009 

r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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