
 
Uchwała nr 40/2008/2009 

Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach  
z dnia 28 maja 2009 roku 

zmieniająca postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich wprowadzonego 
uchwałą nr 34/2006/2007 Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  

z dnia 12 kwietnia 2007 roku 
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365  
z 2005 r. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 30, poz. 
194), Senat Akademii uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
W Regulaminie Studiów Doktoranckich wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Obsługę organizacyjną i techniczną  studiów doktoranckich prowadzi Biuro Obsługi 
Studiów Doktoranckich.” 
 
 

2. Skreśla się zapis § 6 ust. 2. 
 
3. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres 
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa                     
w zajęciach, w szczególności w przypadku: 
a)  czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 
b)  sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem                      

o orzeczonej niepełnosprawności, 
łącznie nie więcej niż o rok.” 

4. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, 

zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych 
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej 
jednak niż o rok.” 

 
5. §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant pobierający stypendium doktoranckie jest zobowiązany do odbywania praktyk 
zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych  lub badawczych na zasadach 
określonych w §18 ust. 9 albo do realizowania badań naukowych ważnych ze względu na 
rozwój Akademii lub realizację jej celów i badań”.  
 

6. §17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 przyznaje się na wniosek 
doktoranta”. 
 

7. §18 ust. 2 otrzymuje brzmienie 
„Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów       
doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub 
badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych 
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Akademii.” 
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8. §18 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta 
pobierającego stypendium nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie. 
Przydziału zajęć dydaktycznych i ich rozliczenia dokonuje kierownik katedry, do której 
został przydzielony doktorant.” 
 

 
§ 2  

Pozostałe postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich nie ulegają zmianie. 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu AE 
Rektor 

 
 

prof. AE dr hab. Jan Pyka 
 
 
 


