REGULAMIN
Środowiskowego Studium Doktoranckiego
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie:
1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1475
z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669),
3. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183
z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.),
5. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 r. poz.
256),
6. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696),
7. zarządzenia nr 12/94 Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z dnia 15 czerwca 1994 r.
w sprawie powołania Studium Doktoranckiego przy ICHB PAN.
I
PRZEPISY OGÓLNE
§1.
1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zwany dalej ICHB PAN prowadzi
środowiskowe studia doktoranckie, o których mowa w art. 195 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, zwane Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN,
zwane dalej Studium Doktoranckie.
2. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne w zakresie chemii i biologii.
3. Uczestnikiem Studium Doktoranckiego może być osoba, która posiada kwalifikacje drugiego
stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18g) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest
beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a. ust. 1 tej ustawy,
w zakresie biologii lub chemii, zwanego dalej programem „Diamentowy Grant” i spełniła wymogi
rekrutacji na Studium Doktoranckie określone przepisami niniejszego Regulaminu.
§2.
1. Szkolenie uczestników Studium Doktoranckiego organizuje ICHB PAN.
2. Koszty stypendium, wynagrodzenia dla uczestnika Studium Doktoranckiego, koszty prac
eksperymentalnych związanych z jego rozprawą doktorską oraz koszty ubezpieczenia społecznego
i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na warunkach określonych w odrębnych przepisach
pokrywane są ze środków będących w dyspozycji instytucji macierzystej (zwanej dalej instytucją
macierzystą), będącej fundatorem stypendium uczestnika Studium Doktoranckiego.
§3.
1. Studium Doktoranckim kieruje kierownik studiów doktoranckich, zwany dalej Kierownikiem
Studium Doktoranckiego, którego powołuje Dyrektor ICHB PAN, po zasięgnięciu opinii Rady
Naukowej ICHB PAN i właściwego organu samorządu doktorantów Studium Doktoranckiego.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium Doktoranckiego sprawuje Rada Naukowa ICHB
PAN.
3. Pracą naukową uczestnika Studium Doktoranckiego kieruje promotor, wyznaczony przez radę
naukową jego instytucji macierzystej a do czasu jego powołania, opiekun naukowy wyznaczony
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przez tę instytucję macierzystą. Promotorem może być nauczyciel akademicki albo pracownik
naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub
pokrewnej dyscypliny naukowej.

1.
2.
3.
4.

5.

§4.
Studia doktoranckie trwają 4 lata, a ich celem jest zdobycie wiedzy umożliwiającej przygotowanie
rozprawy doktorskiej.
[wykreślony]
[wykreślony]
Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez uczestnika Studium Doktoranckiego odbywa się
w trybie i na warunkach określonych w Art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen od 2 do 5, co 0,5 punktu, przy czym najniższą
pozytywną oceną jest ocena 3.
II
ZASADY REKRUTACJI
§5.
Z dniem 1 października 2019 rekrutacji na Studium Doktoranckie nie prowadzi się.
III
PROGRAM I PRZEBIEG STUDIÓW

§6.
1. Studium Doktoranckie przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN powołane zostało do kształcenia
kadry naukowej w zakresie chemii i biologii w niżej wymienionych kierunkach:
• biologia, biochemia
• chemia organiczna i bioorganiczna.
2. Kształcenie w powyższych kierunkach oparte jest na aktualnych osiągnięciach biochemii, biologii,
chemii organicznej i nauk pokrewnych oraz uwzględnia przygotowanie doktorantów
do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej i zawodowej.
§7.
Do ukończenia Studium Doktoranckiego wymagane jest zebranie 45 punktów ECTS w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 18d) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiących sumę punktów
za zaliczenie w formie egzaminu dwóch wykładów kursowych, odpowiedniej liczby wykładów
fakultatywnych, seminarium doktoranckiego, i odbycie przewidywanej programem liczby godzin
praktyk dydaktycznych, wskazanych w Programie Studium Doktoranckiego, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 9.
§8.
Program studiów doktoranckich w ICHB PAN obejmuje zajęcia w formie wykładów i seminariów
kończących się egzaminami lub kolokwiami zaliczającymi.
Przewiduje się następujące formy zajęć:
• seminaria doktoranckie (obowiązkowe)
• wykłady odbywające się w czasie I-IV rok studiów i mające charakter kursowy (wykłady
kursowe są obowiązkowe) lub fakultatywny (rodzaj i liczbę wykładów fakultatywnych wybiera
doktorant w uzgodnieniu z promotorem, a do czasu jego powołania, z opiekunem
naukowym),
• seminarium z zakresu dyscypliny dodatkowej będącej częścią egzaminu doktorskiego,
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• lektorat z języka angielskiego,
• praktyki dydaktyczne w wymiarze określonym Programem Studium Doktoranckiego.
§9.
1. Doktoranci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych przez inne placówki naukowe PAN
i uczelnie.
2. Nie więcej niż jedna trzecia liczby wykładów fakultatywnych, zakończonych egzaminem
i wymaganych do ukończenia Studium Doktoranckiego, może być realizowana w innej jednostce
naukowej PAN lub uczelni.
3. W przypadku, gdy wykład zakończony egzaminem ma zostać wliczony do puli wykładów
wymaganych do ukończenia Studium Doktoranckiego, na uczestnictwo w nim konieczna jest
zgoda Kierownika Studium Doktoranckiego, wyrażona na wniosek zainteresowanego, z poparciem
opiekuna naukowego/promotora doktoranta.
§10.
1. Promotor, a do czasu jego powołania opiekun naukowy, wraz z doktorantem ustalają indywidualny
plan pracy, który obejmuje:
• studia indywidualne i indywidualną pracę badawczą,
• zajęcia obowiązkowe (wykłady, seminarium, lektorat, zajęcia dydaktyczne),
• konsultacje promotora, a do czasu jego powołania, opiekuna naukowego.
2. Plan studiów uczestnika Studium Doktoranckiego powinien być tak ustalony, aby złożenie
wymaganych Regulaminem egzaminów nastąpiło w ciągu 4 lat trwania studiów.
§11.
Po drugim roku studiów doktoranckich przeprowadzana jest ocena postępów doktorantów
w zakresie realizacji programu studiów oraz prac badawczych stanowiących podstawę przyszłej
pracy doktorskiej. Oceny dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora ICHB PAN. Uczestnikowi
Studium Doktoranckiego przysługuje, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia oceny, prawo
odwołania się od decyzji Komisji do Dyrektora ICHB PAN.
IV
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO
§12.
1. Uczestnik Studium Doktoranckiego ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze
nieprzekraczającym 40 dni roboczych w ciągu roku, które winien wykorzystać w okresie wolnym
od zajęć dydaktycznych.
2. Uczestnik Studium Doktoranckiego może korzystać ze świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych instytucji macierzystej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
Funduszu Świadczeń Socjalnych tej instytucji.
3. Uczestnik Studium Doktoranckiego ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. W przypadku doktorantów ICHB PAN wyjeżdżających na staż badawczy powyżej jednego miesiąca,
następuje zawieszenie wypłaty stypendium, która zostaje przywrócona po powrocie i podjęciu
zajęć na Studium Doktoranckim.
5. Staże naukowe krajowe lub zagraniczne nie powodują przedłużenia czasu trwania Studium
Doktoranckiego.
6. Studium Doktoranckie ma obowiązek przestrzegania zasady uznania zawodu zawartej
w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników
Naukowych.
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513
Do podstawowych obowiazk6w uczestnika Studium Doktoranckiego nale2y:

. postepowanie zgodnie z tredciq Slubowania i ninie.jszym Regulaminem,
. realizowanie programu Studium Doktoranckiego, w tym prowadzenie badari

naukowych

iskladanie sprawozdafi z ich przebiegu,
. systematyczna praca naukowa w celu przygotowania rozprawy doktorskiej,
. uczestnictwo w zaleconych wykladach iseminariach,
o skladanie obowiqzkowych egzamin6w,
o przestrzeganie przepis6w o bezpieczefstwie
higienie pracy, p/poi innych przepis6w
obowiqzujqcych w ICHB PAN lub w plac6wce, w kt6rej wykonuje siq prace eksperymentalne,
o poszerzanie wlasnych kompetencji naukowych oraz kwalifikacjl zawodowych poprzez rzetelne
wykonywanie zadarl zwiqzanych z praca w ICHB PAN lub instwucji macierzystej.
Doktoranci, kt6rzy nie wywiqzujq siq z obowiEzk6w, o kt6rych mowa w ust. 1 mogE zostad
skreileni z listy uczestnik6w studi6w doktoranckich. Decyz.lq o skreileniu podejmuje kierownik
studi6w.
Od decyzji, o kt6rej mowa w ust. 2, sluiy odwolanie do Dyrektora ICHB PAN. Decyzja Dyrektora
jest ostateczna.
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W przypadku rezygnacji ze Studium Doktoranckiego naleiy niezwlocznie powiadomii pisemnie
o tym fakcie Dyrektora ICHB PAN.
V
POSTANOWIENIA KONCOWE
91s '

Niniejszy Regulamin wszedl w iycie 1 paidziernika 2019 r., ze zmianami wprowadzonymi 18
grudnia 2019 r., i obowiqzuje do odwolania.
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Z dniem 30 wrzeinia 2019 traci moc dotychczas obowiqzujecy Regulamin Srodowiskowego
Studium Doktoranckiego lnstytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Środowiskowego Studium Doktoranckiego
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Program studiów doktoranckich
prowadzonych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu

Program studiów doktoranckich przedstawiony w formie tabelarycznej określa ogólny zakres i
kierunki kształcenia doktorantów. Doktorant realizując program nabywa wiedzy umożliwiającej lub
wspomagającej realizację prowadzonych badań. Badania te mogą być prowadzone przez doktoranta
pod opieką samodzielnych pracowników naukowych lub/i pod opieką osób przez nich wskazanych.
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia określonego programem studiów mają poszerzyć i
pogłębić wiedzę doktorantów, która nabyta w trakcie wykładów i innego typu zajęć specjalistycznych
ma ułatwić przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Czteroletni program studiów obejmuje dwa profile kształcenia, chemiczny i biologiczny i składa
się z przedmiotów obowiązkowych i będących do wyboru doktoranta. Przedmioty obowiązkowe to
seminaria kierunkowe i wykłady kursowe o wybranym profilu kształcenia, a przedmioty do wyboru
to wykłady fakultatywne. Liczbę punktów ECTS przypisanych określonym zajęciom zestawiono w tabeli
poniżej, a ich liczbę konieczną do zaliczenia ukończenia studiów określa regulamin Studium
Doktoranckiego.
Formularze Sylabus przedmiotów, które będą realizowane w danym semestrze, będą przygotowane
na bieżąco i zamieszczane na stronie internetowej ICHB PAN w Poznaniu w zakładce Studium
Doktoranckie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Program studiów Środowiskowego Studium Doktoranckiego
ICHB PAN w Poznaniu
Razem

Punkty ECTS
Przedmioty

I rok
Semestr I

II rok

Semestr II

Semestr I

III rok

Semestr II

Semestr I

IV rok

Semestr II

Semestr I

Profil chemiczny

Kursowy* I

Fakultet I, II

Kursowy*II

Fakultet I, II

Fakultet I, II

Fakultet I, II

Fakultet I, II

wykłady, egzamin

4 ECTS

2 x 2 ECTS

4 ECTS

2 x 2 ECTS

2 x 2 ECTS

2 x 2 ECTS

2 x 2 ECTS

Semestr II

28

Fakultet I, II

Kursowy* I

Fakultet I, II

Kursowy* II

Fakultet I, II

Fakultet I, II

Fakultet I, II

2 x 2 ECTS

4 ECT

2 x 2 ECTS

4 ECTS

2 x 2 ECTS

2 x 2 ECTS

2 x 2 ECTS

Seminarium doktoranckie

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

16

Praktyki dydaktyczne

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

min 10 godz

8

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

Profil biologiczny
wykłady egzamin

Język angielski, egzamin
filozofia lub psychologia
egzamin
Wykład fakultatywny w

28

2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS**

innej placówce**, egzamin
Publikacja w czasopiśmie z

IF<2, 0,5 ECTS; IF 2 – 4, 1 ECTS; IF>4,01 , 2 ECTS

IF***
* wykłady obowiązkowe dla danego profilu kształcenia.
** po uzgodnieniu z promotorem (a do czasu jego powołania z opiekunem naukowym) i Kierownikiem Studium Doktoranckiego. Liczba punktów ECTS według
kryteriów placówki macierzystej.
*** liczba punktów przyznanych za publikacje nie może być większa niż 4.

