REGULAMIN
Środowiskowych Studiów Doktoranckich
z Matematyki i Informatyki
Środowiskowe Studia Doktoranckie (ŚSD) w dziedzinie nauk matematycznych są
prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego (WMIM UW), przy udziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika (WMiI UMK) i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego (WMFiI UG, zwanych dalej „Jednostkami Uczestniczącymi”, w skrócie J.U.) na
podstawie umowy zawartej przez wymienione strony dnia 21 maja 2004 r., zwanej dalej
„Umową”.
Podstawę prawną regulaminu ŚSD stanowią:
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58,
poz. 249, ze zmianami: Dz. U. z 1993 r. Nr 5, poz. 26; z 1997 r. Nr 101, poz. 632).
§1
Zakres ŚSD
1. ŚSD są prowadzone w zakresie informatyki i w zakresie matematyki. Jednostki
Uczestniczące mogą prowadzić w ramach ŚSD studia w obydwu wymienionych
zakresach lub tylko w jednym z nich.
§2
Czas trwania studiów
1. Studia doktoranckie w ramach ŚSD trwają cztery lata i rozpoczynają się 1 października
każdego roku, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach, nie więcej
jednak niż do jednego roku. Decyzję o przedłużeniu okresu odbywania studiów
podejmuje Dziekan WMIM UW.
2. Uczestniczkom studiów doktoranckich przysługuje dodatkowe przedłużenie czasu
trwania studiów o czas odpowiadający ustawowej długości przysługujących im urlopów
macierzyńskich.
§3
Kierownik ŚSD i pełnomocnicy kierownika ŚSD
1. ŚSD kieruje kierownik ŚSD powoływany przez Rektora UW oraz pełnomocnicy
kierownika ŚSD powoływani przez rektorów właściwych uczelni w trybie określonym w
Umowie.
§4
Przewody doktorskie
1. Przewody doktorskie uczestników ŚSD będą przeprowadzane przez Radę Wydziału MIM
UW lub rady wydziałów J.U., na wniosek uczestnika studiów oraz kandydata na
promotora, stosownie do zakresu kompetencji i uprawnień odpowiedniej Rady.
2. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić do końca trzeciego roku studiów.
§5

Rekrutacja na studia doktoranckie

1. Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji określa Rada Wydziału MIM UW, po zasięgnięciu
opinii dziekanów J.U.
2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra
lub inny równorzędny.
3. Kwalifikacja na pierwszy rok studiów odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych
przeprowadzanych przez Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów J.U. z
udziałem przedstawicieli powoływanych przez Dziekana WMIM UW.
4. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje rektor właściwej uczelni,
uwzględniając listę rankingową ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Osoba przyjęta na studia otrzymuje legitymację uczestnika Środowiskowych Studiów
Doktoranckich.
§6
Przebieg studiów
1. Studia w danej J.U. odbywają się według programów studiów określanych zgodnie z
właściwym dla tej J.U. wariantem ramowego programu studiów. Ramowy program
studiów, uchwalany przez Radę Wydziału MIM UW, podlega zatwierdzeniu przez
Rektora UW.
2. Uczestnik studiów doktoranckich studiuje pod kierunkiem opiekuna naukowego,
powoływanego najpóźniej do końca pierwszego semestru w trybie ustalanym przez
Dziekana WMIM UW. Od momentu otwarcia przewodu doktorskiego funkcję opiekuna
naukowego sprawuje promotor uczestnika studiów doktoranckich.
3. Uczestnicy ŚSD są zobowiązani do realizacji programu studiów.
4. Indywidualny program studiów na dany rok akademicki, zgodny z ramowym programem
studiów jest ustalany przez uczestnika i jego opiekuna naukowego i zatwierdzany przez
właściwego pełnomocnika kierownika ŚSD (w WMIM UW: przez kierownika ŚSD).
5. Lista wykładów i seminariów, które mogą być zaliczane w poczet spełnienia wymagań
programowych określonych w ramowym programie studiów jest ustalana przez Komisję
ds. ŚSD, powołaną i działającą na zasadach określonych w Umowie.
6. Uczestnicy ŚSD z siedzibą w danej J.U. mają obowiązek prowadzenia zajęć
dydaktycznych w tej jednostce, w wymiarze określonym w ramowym programie studiów.
§7
Rok akademicki
1. Organizacja roku akademickiego dla ŚSD jest identyczna z organizacją roku
akademickiego we właściwej uczelni na magisterskich studiach dziennych.
2. Decyzje dotyczące zaliczenia roku podejmują pełnomocnicy kierownika ŚSD (w WMIM
UW: kierownik ŚSD).
3. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do corocznej przerwy w okresie wakacji w
wymiarze 8 tygodni.

§8
Egzaminy kwalifikacyjne

1. Pod koniec pierwszego roku studiów uczestnik ŚSD jest zobowiązany do zdania
pierwszego egzaminu kwalifikacyjnego, potwierdzającego jego zdolność do
samodzielnej pracy badawczej.

2. W połowie trzeciego roku studiów uczestnik ŚSD jest zobowiązany do zdania drugiego
egzaminu kwalifikacyjnego, potwierdzającego
samodzielnej pracy badawczej.
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3. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza komisja powoływana przez Dziekana WMIM
UW.
4. Niezdanie pierwszego lub drugiego egzaminu kwalifikacyjnego (w szczególności
nieprzystąpienie do egzaminu) w przewidzianym terminie traktowane będzie jak
niezrealizowanie programu studiów, co spowoduje skreślenie z listy uczestników studiów
doktoranckich przez kierownika ŚSD.
5. Dziekan WMIM UW może podjąć decyzję
kwalifikacyjnego w następujących wypadkach:
(a) choroba uczestnika,
(b) ciąża, urlop macierzyński uczestniczki,
(c) długoterminowy wyjazd naukowy.
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6. Tryb i zakres egzaminów kwalifikacyjnych określa uchwała Rady Wydziału MIM UW.
§9
Stypendia, zatrudnienie
1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium w wysokości określonej
przez rektora właściwej uczelni. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje rektor
właściwej uczelni.

2. Stypendium przyznaje się na czas trwania studiów, z tym że w przypadku przedłużenia
okresu odbywania studiów w trybie § 2 sprawa przyznania stypendium jest rozpatrywana
ponownie.
3. Uczestnicy ŚSD otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie
w niepełnym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika ŚSD. Wykonywanie
pracy zarobkowej nie może kolidować z obowiązkami wynikającymi z programu studiów.
4. Uczestnik ŚSD, który nie otrzymuje stypendium, może podjąć pracę zarobkową, ale jej
wykonywanie nie może kolidować z obowiązkami wynikającymi z programu studiów.
5. Ukończenie studiów w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu studiów
powoduje zaprzestanie wypłacania stypendium oraz ustanie wszelkich innych świadczeń
wynikających z uczestnictwa w studiach doktoranckich.
6. Uczestnicy studiów doktoranckich, którym nie przyznano stypendium od pierwszego
roku studiów mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w trakcie trwania studiów, w
trybie i na zasadach określanych przez dziekana właściwej J.U.
§10
Wyjazdy, nieobecności
1. Nieobecność uczestnika ŚSD, poza okresem wakacji letnich i przerwy
międzysemestralnej, dłuższa niż tydzień, wymaga zgody pełnomocnika kierownika ŚSD
(w WMIM UW: kierownika ŚSD), a dłuższa niż miesiąc wymaga zgody dziekana J.U.
§11

Długoterminowe wyjazdy naukowe
1. Za zgodą dziekana J.U. uczestnik może w ramach studiów doktoranckich odbywać
długoterminowe wyjazdy naukowe.
2. W wypadku długoterminowego wyjazdu naukowego dziekan J.U. może wystąpić do
rektora właściwej uczelni z wnioskiem o wstrzymanie wypłacania stypendium na czas
wyjazdu.
3. Pełnomocnicy kierownika ŚSD (w WMIM UW: kierownik ŚSD) podejmują decyzje o
przesunięciu wykonania obowiązków wynikających z programu studiów i/lub zaliczeniu w
poczet tych obowiązków dokonań osiągniętych podczas długoterminowego wyjazdu
naukowego.
§12
Skreślenie z listy uczestników ŚSD
1. Uczestnicy ŚSD, którzy nie wywiązują się z obowiązków, mogą zostać skreśleni z listy
uczestników studiów.
2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników ŚSD podejmuje kierownik ŚSD, na wniosek
właściwego pełnomocnika kierownika ŚSD (w WMIM UW: kierownik ŚSD). Od decyzji o
skreśleniu służy odwołanie do Rektora UW w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
3. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń.
Wypłatę świadczeń wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po
uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.
4. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich podmiot, który
przyznał stypendium, może wystąpić o jego zwrot.
§13
Korzystanie z infrastruktury
1. Uczestnicy ŚSD z siedzibą w danej jednostce mają prawo do korzystania z urządzeń
powielających, urządzeń komputerowych i miejsc pracy indywidualnej na tych samych
zasadach, co pracownicy tej J.U.
2. Uczestnicy ŚSD mają prawo do korzystania z biblioteki i czytelni we wszystkich J. U. na
zasadach określonych przez dziekanów J.U.
§14
Przepisy przejściowe i końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora UW.
2. Dotychczasowi uczestnicy studiów doktoranckich WMIM stają się uczestnikami ŚSD.
3. Egzamin kwalifikacyjny po piątym semestrze studiów, określony w §8 ust. 2, obowiązuje
tych uczestników ŚSD, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim
2003/2004 lub później.

