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Pan
Wojciech Kiełbasiński
Rzecznik Praw Doktoranta
Krajowa Reprezentacja
Doktorantów

Szanowny Panie Rzeczniku,
odpowiadając na pismo z dnia 7 lutego 2022 r., dotyczące zawieszenia kształcenia
w szkole doktorskiej, przedstawiam następujące informacje.
Kształcenie w szkole doktorskiej, w rozumieniu art. 204 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,
z późn. zm.), zawieszane jest na wniosek doktoranta na okres odpowiadający czasowi
trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W ustawie nie wskazano innych niż
przywołane powyżej przyczyn zawieszenia kształcenia. Trzeba jednocześnie wskazać,
że wiodącą rolę w organizacji kształcenia w danej szkole doktorskiej, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie, odgrywa ustalony dla niej regulamin. Tym samym kwestie
innych przerw w odbywaniu kształcenia pozostają, przy zachowaniu określonych ram,
do ewentualnego uregulowania przez podmiot prowadzący szkołę doktorską.
Należy uznać, iż regulamin szkoły doktorskiej może określać inne,
nieprzewidziane w ustawie, przypadki kiedy kształcenie może zostać przerwane
np. z powodu długotrwałej choroby. Ustawa nie określa skutku wstrzymania wypłaty
stypendium ze względu na zawieszenie kształcenia, dlatego należy przyjąć, że w okresie
tych przerw powinno być wypłacane stypendium doktoranckie. Przysługuje ono bowiem
wszystkim doktorantom w szkole doktorskiej nieposiadającym stopnia doktora przez 4letni okres kształcenia.
Należy również podkreślić, iż co do zasady przerwy w kształceniu nie powinny
wpływać na terminy ustawowo określonych czynności w procesie kształcenia takich
jak przedstawienie indywidualnego planu badawczego (art. 202 ust. 1 ustawy) czy oceny
śródokresowej (art. 202 ust. 2 ustawy). W ocenie Ministerstwa przesunięcie terminów
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ww. czynności powinno być możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy
osobiste stawiennictwo doktoranta jest niemożliwe np. z powodu wypadku
czy długotrwałej choroby.
Podmiot prowadzący szkołę doktorską, który w ramach regulaminu szkoły
doktorskiej przewidział ww. przerwy, ma swobodę w zakresie nazewnictwa tych
„przerw”. Brak jest przeciwwskazań, aby przerwy te określane były jako „zawieszenie”,
choć warto zauważyć mylący wydźwięk takiego określenia z uwagi na jego odmienny
charakter względem zawieszenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3 ustawy.
Jednocześnie pozwolę sobie poinformować, iż w Ministerstwie prowadzone
są analizy mające na celu wypracowanie ewentualnych zmian w zakresie przepisów
regulujących zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Piotrowski
Zastępca Dyrektora
/ – podpisany cyfrowo/
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