
Uchwała NR 51/2016 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2, w związku z art. 196 ust.6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. 2012. 572. t.j. z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt 4 i § 95 

ust. 3 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia, co 

następuje:  

 

§ 1 
W uchwale Nr 114/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia  

14 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie wprowadza się następująca zmianę: 

 

− Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Studia doktoranckie tworzy i znosi Rektor uczelni na wniosek Rady Wydziału, 

uprawnionego do ich prowadzenia. 

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału 

prowadzącego studia. 

3. Wniosek Rady Wydziału o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać: 

a) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki 

i dyscypliny artystycznej w zakresie których prowadzone są studia; 

b) określenie efektów kształcenia;  

c) program studiów doktoranckich;  

d) określenie formy studiów doktoranckich;  

e) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;  

f) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;  

g) proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów odpłatnych;  

h) listę jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących 

studia w tej samej dyscyplinie naukowej;  

i) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i 

dydaktycznokadrową wydziały, ubiegającego się o utworzenie studiów doktoranckich;  

j) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich. 

4. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. 

5. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, także egzaminy 

doktorskie mogą być prowadzone w języku obcym za zgodą rady podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni prowadzącej studia doktoranckie. 

6. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą być prowadzone także z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

7. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.  

8. Studia stacjonarne są bezpłatne. Studia niestacjonarne są odpłatne.  

9. Zasady odpłatności za studia niestacjonarne ustala Senat uczelni. Wysokość opłat ustala 

Rektor na wniosek odpowiedniej Rady Wydziału prowadzącej kształcenie doktorantów.  

10. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej 

między uczelnią a doktorantem. 

 



 

 

 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie pozostają bez zmian. 

§3 

Uchwałę  podjęto w głosowaniu jawnym  

tak- 29  ,  nie-  0,  wstrzymujących się - 0 ,   

w którym uczestniczyło 29 senatorów, spośród 33 członków Senatu AJD   

z prawem głosu. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r. 

 

 


