
 
 
 
 

Uchwała nr 64/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej 

 
Na podstawie art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje: 
 

§ 1. 

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej z dnia 27 maja 2019 roku, stanowiącym załącznik do 
uchwały Senatu UAM nr 293/2018/2019: 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 
 „Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”; 
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działają: 
1)  Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze (angielska nazwa: Doctoral School 

of Languages and Literatures); 
2)  Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (angielska nazwa: Doctoral School of 

Humanities); 
3)  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (angielska nazwa: Doctoral School of Social 

Sciences); 
4)  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych (angielska nazwa: Doctoral School of Exact 

Sciences); 
5)  Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych (angielska nazwa: Doctoral School of 

Natural Sciences).”; 
 

3) w § 4: 
 a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
  „5)  prorektor – prorektora właściwego do spraw doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu;”; 
 
 b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
  „6) szkoła – szkoły doktorskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;”; 
 
 c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
  „8) doktorant – osobę kształcącą się w szkole i wpisaną na listę doktorantów, która 

złożyła ślubowanie;”; 
 
 d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
  „9) regulamin – Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu;”; 
 
4) skreśla się §§ 5-8; 
 
5) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rezygnację doktoranta z kształcenia w szkole doktorskiej składa się dyrektorowi 
szkoły doktorskiej.”; 

 
6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„1. Doktorant składa sprawozdanie z przebiegu realizacji programu kształcenia i 
postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym do dnia 15 września 
każdego roku akademickiego dyrektorowi szkoły doktorskiej.”; 

 
7) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Doktorant składa wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, za pośrednictwem dyrektora 
właściwej szkoły doktorskiej.”; 

 
8) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prorektor w porozumieniu z dyrektorem szkoły doktorskiej na wniosek doktoranta 
i po zasięgnięciu opinii promotora lub promotorów albo promotora i promotora 
pomocniczego może jednorazowo przedłużyć termin złożenia rozprawy 
doktorskiej o okres uzasadniony udokumentowanymi okolicznościami, nie dłużej 
jednak niż o 2 lata, uwzględniając: 
1) czasową niezdolność do odbywania kształcenia spowodowaną chorobą, 
2) konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 4,  
4) inne okoliczności uzasadniające przedłużenie a uniemożliwiające lub 

znacznie utrudniające złożenie rozprawy w terminie, w szczególności 
związane z opóźnieniami w realizacji indywidualnego planu badawczego.”; 

 
9) w § 18: 
 a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
  „1a. Jeżeli kształcenie cudzoziemca w szkole doktorskiej następuje na podstawie 

umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, kształcenie trwa od 6 do 8 
semestrów, zgodnie z zawartą umową.”; 

  
 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
  „5. Doktorant zobowiązany jest w terminie miesiąca od rozpoczęcia roku 

akademickiego do ustalenia indywidualnej ścieżki kształcenia z aktualnie 
oferowanych przez szkołę przedmiotów w ramach ramowego planu kształcenia.”; 

 
 c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Doktorant, po uzyskaniu zgody promotora oraz dyrektora szkoły doktorskiej 
może realizować zajęcia poza macierzystą jednostką organizacyjną 
uniwersytetu.”; 

 
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Elementem programu kształcenia jest także aktywny udział doktoranta w 
„forum doktoranckim” po zakończeniu każdego roku w ciągu pierwszych trzech lat 
kształcenia na zasadach określonych przez dyrektora szkoły doktorskiej.”; 

 
e) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
 „12. Nadzór merytoryczny nad ofertą przedmiotów oferowanych w ramach 

ramowego planu kształcenia sprawuje rada szkoły.”; 
 
f) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 
 „13. Doktorant, w uzgodnieniu z opiekunem naukowym, opracowuje indywidualny 

plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania 
rozprawy doktorskiej i przedstawia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.”; 

 
g) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 
 „16. Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym może wnioskować do 

dyrektora szkoły doktorskiej o zmianę indywidualnego planu badawczego.”; 



 
h) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 
 „17. Zmiana indywidualnego planu badawczego wymaga zatwierdzenia w trybie 

określonym przez radę szkoły doktorskiej.”; 
 
10)  w § 20 ust. 7 skreśla się; 
 
11)  w § 22 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) decyzje prorektora oraz dyrektora szkoły doktorskiej, określonej w § 5 ust. 3; 
4) uchwały i inne dokumenty rady szkoły”; 

 
12) § 23 skreśla się. 
 
 
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

R e k t o r 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


