
 

 

Uchwała nr 52/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 25 lutego 2021 roku 
zmieniająca Regulamin Szkoły Doktorskiej 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
 wprowadzony uchwałą nr 79/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 roku 

  
Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 79/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 
„§ 6a 

1. Uniwersytet, w miarę możliwości, zapewnia doktorantom będącym osobami 
niepełnosprawnymi odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, 
uwzględniając stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

2. Doktorant w związku ze swoją niepełnosprawnością może się ubiegać o: 
1) dostosowanie warunków zaliczenia lub egzaminu: 

a) wydłużenie czasu pisania, 
b) zwiększenie czcionki, 
c) zmianę formy ustnej na pisemną, 
d) zmianę formy pisemnej na ustną, 

2) udostępnienie materiałów dydaktycznych ze wskazanych przedmiotów, 
3) dodatkowe zajęcia uwzględniające szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 
3. Jeżeli sala wyznaczona do prowadzenia zajęć ze względu na swoją 

lokalizację jest niedostępna dla doktoranta z niepełnosprawnością narządu 
ruchu, doktorant lub wykładowca zgłasza tę sytuację w Dziekanacie Szkoły, 
wnosząc o zmianę sali. 

4. Doktorant niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach, ze względów 
zdrowotnych lub organizacyjnych, może za zgodą dyrektora zmienić grupę 
wykładową, ćwiczeniową, laboratoryjną itp. 

5. Doktorant niesłyszący lub niedosłyszący może, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, zgłosić do Pełnomocnika Rektora ds. Osób 
Niepełnosprawnych potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka 
migowego. 

6. Doktorant będący osobą niepełnosprawną może skorzystać z usług 
asystenta doktoranta niepełnosprawnego. 

7. Doktorant będący osobą niepełnosprawną w uzasadnionych przypadkach 
może wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej, 
w szczególności poprzez nagrywanie, robienie zdjęć, a także korzystać  
z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki, w sposób uzgodniony 
z prowadzącym zajęcia. 

8. Do doktorantów niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio postanowienia 
zarządzenia rektora dotyczącego szczegółowych zasad i organizacji 
wsparcia studentów niepełnosprawnych.”; 



 

 

2) w § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu: 
„5. W uzasadnionych przypadkach, po złożeniu przez doktoranta pisemnego 

wniosku wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zaistnienie 
okoliczności uzasadniających przerwanie kształcenia w Szkole, dyrektor 
może wyrazić zgodę na przerwę w odbywaniu kształcenia łącznie na nie 
dłużej niż rok, w szczególności z powodu: 
1) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej 

chorobą, 
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem 

rodziny, 
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego 

roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, 
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
5) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

6. Dyrektor, wyrażając zgodę na przerwę w odbywaniu kształcenia, określa 
warunki kontynuowania studiów obowiązujące doktoranta po upływie 
okresu przerwy, a w szczególności terminy realizacji poszczególnych 
obowiązków wynikających z Regulaminu. O warunkach kontynuowania 
studiów dyrektor informuje doktoranta na piśmie. 

7. W czasie przerwy w odbywaniu kształcenia doktorant zachowuje ważną 
legitymację i inne prawa doktoranta, z zastrzeżeniem że doktorantowi nie 
wypłaca się stypendium, o którym mowa w ust. 1. 

8. Doktorant po zakończeniu okresu przerwy w odbywaniu kształcenia jest 
zobowiązany do złożenia, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia 
przerwy w kształceniu, oświadczenia o kontynuowaniu kształcenia lub 
rezygnacji z kształcenia. Niezłożenie oświadczenia stanowi podstawę do 
skreślenia z listy doktorantów.”; 

3) w § 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) hipotezy badawcze lub pytania badawcze,”; 

4) w § 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) hipotezy badawcze lub pytania badawcze,”; 

5) § 22 otrzymuje brzmienie: 
„§ 22 

1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, dyrektor może 
przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, w szczególności z powodu: 
1) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej 

chorobą, 
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem 

rodziny, 
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego 

roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, 
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
5) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 
6) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych. 

2. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 września ostatniego semestru 
kształcenia. 

3. Doktorant ubiegający się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy 
doktorskiej składa wniosek zawierający: 
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 



 

 

2) wskazanie roku kształcenia, 
3) proponowany okres przedłużenia, 
4) uzasadnienie, 
5) opinię promotora zawierającą szczegółową ocenę stopnia 

zaawansowania rozprawy doktorskiej wraz z przewidywanym terminem 
jej ukończenia. 

4. W czasie trwania przedłużenia doktorant zachowuje ważną legitymację  
i inne prawa doktoranta, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

5. O okresie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej decyduje 
dyrektor. Okres przedłużenia nie może być dłuższy niż dwa lata. 

6. Dyrektor przedłuża termin złożenia rozprawy doktorskiej: 
1) doktorantowi z zaawansowaniem pracy na poziomie nie niższym niż 50% 

– nie dłużej niż o rok, 
2) doktorantowi z zaawansowaniem pracy na poziomie nie niższym niż 75% 

– nie dłużej niż o kolejny rok. 
7. Doktorant po zakończeniu okresu przedłużenia terminu złożenia rozprawy 

doktorskiej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-5 jest zobowiązany do 
złożenia, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu 
przedłużenia, oświadczenia o kontynuowaniu kształcenia lub rezygnacji  
z kształcenia. Niezłożenie oświadczenia stanowi podstawę do skreślenia  
z listy doktorantów.”. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach nie ulegają zmianie. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 
 
 
 

        Przewodnicząca Senatu 
                     Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

 


