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Obowiązki doktorantów

doktorant ma obowiązek postępować zgodnie z regulaminem 
szkoły doktorskiej

doktorant ma obowiązek realizacji programu kształcenia w SD
i indywidualnego planu badawczego

art.  207 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce



Obowiązki doktorantów
złożenie rozprawy doktorskiej 

w terminie określonym 
w indywidualnym planie badawczym



Obowiązki doktorantów
doktorant może być zobowiązany 

do odbycia praktyki zawodowej 
w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich 

prowadzeniu 
w wymiarze do 60 godzin dydaktycznych rocznie, 

jeżeli taki wymóg przewiduje program kształcenia w 
szkole doktorskiej



Obowiązki doktorantów
doktorant powinien postępować 

zgodnie z poszanowaniem zasad etyki i dobrych zasad 
obowiązujących w jednostce, 
w której realizuje kształcenie 

oraz rzetelnie prowadzić badania naukowe 
będące podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej



Prawa doktorantów
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Prawa doktorantów
• prawo do możliwość kształcenia i realizacji badań naukowych

• prawo do otrzymywania stypendium przez cały okres
kształcenia w szkole doktorskiej wraz z miesiącami
przypadającymi na wakacje

- dotyczy doktorantów nieposiadających stopnia
doktora
- łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego

w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat



Prawa doktorantów
• prawo do objęcia systemem ubezpieczeń społecznych

- stypendia doktoranckie są objęte obowiązkową składką emerytalną, rentową i
wypadkową

- w przypadku zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej uzyskaniem stopnia doktora,
okres kształcenia nie dłuższy niż 4 lata, zostaje zaliczony do okresu pracy, na równi z
latami aktywności zawodowej i stanowi podstawę uzyskania odpowiednich uprawnień
pracowniczych

- doktoranci, którzy nie ukończyli kształcenia w szkole doktorskiej, ponieważ zostali
zatrudnieni jako pracownicy naukowi lub nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z
doliczenia okresu odbytych studiów do okresu pracy



Prawa doktorantów
• przerwa wypoczynkowa

(do 8 tygodni rocznie)

• urlopy rodzicielskie



Prawa doktorantów
• prawo do legitymacji doktoranta, która jest

dokumentem poświadczającym prawo do ulg
m.in. w przejazdach komunikacji miejskiej
oraz transportem kolejowym do ukończenia

35 .roku życia



Prawa doktorantów
• prawo do ubiegania się o miejsce w

domu studenckim
-dla siebie i swojej najbliższej
rodziny



Prawa doktorantów
• prawo do występowania o kredyt

studencki
- udzielany na preferencyjnych

warunkach w stosunku do kredytów
komercyjnych



Prawa doktorantów
• doktorant może uzyskiwać dochód z pracy poza uczelnią

- w przypadku, gdy nie koliduje to z jego kształceniem i
realizacją badań naukowych

- w określonych przypadkach doktorant może
podejmować zatrudnienie jako nauczyciel akademicki i
pracownik naukowy



Najczęstsze problemy
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Najczęstsze problemy

●przygotowanie i realizacja IBP
●dostęp do zasobów uczelni
●korzystanie z przerw wypoczynkowych i urlopów
●świadczenia chorobowe
●lokalne uprawnienia do zniżkowych przejazdów
●podejmowanie dodatkowej aktywności zawodowej



Podsumowanie
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Podsumowanie

• doktoranci posiadają szereg obowiązków i uprawnień 
związanych z realizacją kształcenia w szkołach 
doktorskich

• znajomość podstawowych praw i obowiązków pozwala 
na skorzystanie z mnogości przywilejów przyznanych 
przez znowelizowaną ustawę  oraz uniknięcie 
potencjalnych problemów 



Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


