Uchwała nr 20/IV/2011
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2) oraz art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co
następuje:
§1

W uchwale nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w
sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się
następujące zmiany:

1. Wprowadza się § 6a w następującym brzmieniu:
„1. Uczestnik studiów doktoranckich innej uczelni, który zaliczył pierwszy rok
studiów, może, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

zostać

przeniesiony

na

studia

doktoranckie

w Uniwersytecie Jagiellońskim bez postępowania rekrutacyjnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 doktorant ma obowiązek przedłożyć
kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej wniosek wraz z uzasadnieniem
zaopiniowany przez dotychczasowego opiekuna naukowego oraz dokumenty
poświadczające dotychczasowy przebieg studiów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być zaopiniowany również przez
kierownika

studiów

doktoranckich

jednostki

organizacyjnej

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, w której doktorant chce kontynuować studia. Opinia powinna
zawierać:
a) sugestie dotyczące roku studiów, na który doktorant powinien zostać wpisany przy
uwzględnieniu ustawowo określonego czasu trwania studiów doktoranckich;
b) określenie różnic programowych;
c) ewentualne sugestie dotyczące liczby punktów, ECTS, które można uwzględnić
przy akceptowaniu dotychczasowych osiągnięć doktoranta.
Jeżeli przeniesienie ma nastąpić w trakcie roku akademickiego opinia określać winna
również zasady zaliczenia roku.

4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika naukowego posiadającego
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na
objęcie doktoranta opieką naukową.
5. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni może określić rada
podstawowej jednostki organizacyjnej.”
2. W § 15 skreśla się pkt c).

3. W § 17 ust. 2 wprowadza się pkt i) w następującym brzmieniu:
„opiniuje wniosek doktoranta ubiegającego się o przeniesienie z innej uczelni na
studia doktoranckie w Uniwersytecie Jagiellońskim”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

