Uchwała nr 370/2013
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Korekta uchwały RW nr 174/2013 w sprawie szczegółowych ustaleń Rady
Wydziału do Regulaminu studiów doktoranckich
(Uchwała Senatu Nr 69/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.)

§6
Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów indywidualnych
zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Wydziału:
1. Studia indywidualne przewidziane są dla obcokrajowców oraz uczestników studiów
doktoranckich planujących wyjazdy na zagraniczne staże powyżej 6 miesięcy.
2. Uczestnik studiów doktoranckich planujący wyjazd na staż zagraniczny powyżej
6

miesięcy

powinien

złożyć

do

Kierownika

studiów

doktoranckich

podanie

o indywidualny tok studiów poparte opinią opiekuna naukowego względnie
promotora.
3. Opiekun

naukowy

lub

promotor

jest

odpowiedzialny

za

opracowanie

w porozumieniu z Kierownikiem studiów indywidualnego planu studiów dla
doktoranta objętego indywidualnym tokiem studiów. Plan indywidualnych studiów
powinien być dostosowany do potrzeb doktoranta i programu obowiązującego na
Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych.
4. Indywidualny plan studiów zaproponowany przez opiekuna naukowego lub
promotora musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauk
Biologicznych.
§ 10
Rada Wydziału, która zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na
studiach doktoranckich, określa sposób dokonywania oceny realizacji programu
studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.
1. Ocena realizacji programu studiów doktoranckich odbywa się na podstawie zaliczeń
przedmiotów, przewidzianych planem studiów, przedstawionych przez doktorantów
w indeksach oraz w kartach przebiegu studiów i kartach uczestnictwa w zajęciach.
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2. Ocena prowadzenia badań naukowych dokonywana będzie na podstawie informacji
zawartych w kartach przebiegu studiów, to jest na podstawie:
a) sprawozdania z przebiegu pracy naukowej uczestnika studiów;
b) oraz oceny tej pracy wystawionej przez opiekuna naukowego lub promotora.
§ 15
Do

obowiązków

i

uprawnień

kierownika

studiów

doktoranckich

należy

w szczególności dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich
oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w sposób określony
przez Radę Wydziału.
Podstawą zaliczenia jest przedstawienie przez uczestnika studiów doktoranckich:
1. Indeksu z zaliczeniami przedmiotów przewidzianymi planem studiów w danym
semestrze/roku.
2. Karty przebiegu studiów, zawierającej:
a) zaliczenia z zajęć przewidzianych planem studiów;
b) wykaz zajęć dydaktycznych, które uczestnik studiów sam wykonał, z oceną
przeprowadzonych godzin dydaktycznych wystawioną przez opiekuna naukowego
lub osobę odpowiedzialną za dydaktykę w jednostce;
c) sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej uczestnika studiów;
d) oraz ocenę tej pracy wystawioną przez opiekuna naukowego lub promotora.
3. Karty uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych – w przypadku, gdy doktorant
uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich.

Przewodniczący Rady Wydziału
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