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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 
2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) reguły kształcenia na studiach doktoranckich; 

2)  zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dy-
daktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar za-
jęć oraz liczbę punktów ECTS;

3)  wymiar praktyk, w  tym realizowanych w  formie 
zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich 
prowadzonych w uczelni;

4)  wymagania dla poszczególnych form studiów 
doktoranckich.

§  2.  Studia doktoranckie są prowadzone w  jed-
nostkach organizacyjnych uczelni oraz w jednostkach 
naukowych, zwanych dalej „jednostkami prowadzą-
cymi kształcenie”.

§ 3. Studia doktoranckie stwarzają warunki do:

1)  prowadzenia samodzielnych badań naukowych, 
w tym także poza jednostką prowadzącą kształce-
nie;

2)  współpracy naukowej w  zespołach badawczych, 
w tym również międzynarodowych;

3)  przygotowania przez doktoranta publikacji nauko-
wej w formie książki lub co najmniej jednej publi-
kacji naukowej przyjętej do druku w  recenzowa-
nym czasopiśmie naukowym o  zasięgu co naj-
mniej krajowym lub w recenzowanym sprawozda-
niu  z międzynarodowej konferencji naukowej lub 
publicznej prezentacji dzieła artystycznego;

4)  realizacji programu studiów, obejmującego zaję-
cia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodo-
we;

5)  przygotowania do egzaminów doktorskich oraz 
przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką 
promotora albo promotora i promotora pomocni-
czego;

6)  uczestniczenia w  życiu środowiska naukowego 
w kraju i za granicą.

§ 4. 1. Łączny wymiar zajęć objętych programem 
całego toku studiów odpowiada od 45 do 60 punktom 
ECTS, w  tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach 
zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dy-
daktyczne lub zawodowe, w  wymiarze co najmniej 
15 godzin.

2. Fakultatywne zajęcia rozwijające umiejętności 
dydaktyczne i zawodowe obejmują  zajęcia, na których 
doktorant zdobywa kwalifikację w zakresie nowoczes-
nych metod i  technik prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, w wymiarze odpowiadającym od 10 do 15 punk-
tom ECTS. Zajęcia fakultatywne przygotowują do 
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, 
w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycz-
nych i nowych technologii wykorzystywanych w kształ-
ceniu studentów.

§ 5. Realizacja programu studiów doktoranckich 
przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub 
badawczo-rozwojowym, a  w  szczególności prowadzi 
do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

1)  wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakte-
rze podstawowym dla dziedziny związanej z obsza-
rem prowadzonych badań naukowych, obejmują-
cej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki oraz 
o  charakterze szczegółowym, odpowiadające ob-
szarowi prowadzonych badań naukowych, obej-
mującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki;

2)  umiejętności związanych z metodyką i metodolo-
gią prowadzenia badań naukowych;

3)  kompetencji społecznych odnoszących się do dzia-
łalności naukowo-badawczej i  społecznej roli 
uczonego lub artysty.

§ 6. 1. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla uczestników studiów doktoran-
ckich prowadzonych w uczelni nie może być mniejszy 
niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.

2. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony 
w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzą-
cy zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony  z od-
bywania praktyk w  formie prowadzenia zajęć dydak-
tycznych.

§ 7. Wymagania określone w  § 3—6 stosuje się 
w procesie kształcenia odbywanym na stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiach doktoranckich.

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad-
ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 
Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, 
Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, 
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, 
z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 
i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr 45, poz. 235, Nr  84, 
poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.



Dziennik Ustaw Nr 196 — 11231 — Poz. 1169

§ 8. Kształcenie na studiach doktoranckich w uczel-
niach i  jednostkach naukowych prowadzone w  dniu 
wejścia w  życie rozporządzenia prowadzi się na do-
tychczasowych zasadach do czasu ich zakończenia 
zgodnie z programem tych studiów. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 października 2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka




