Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich
przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
I Przepisy ogólne
§1
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Studia Doktoranckie przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego
Habera, Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej Instytutem, są prowadzone zgodnie z
Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. D.U. 2016
poz.1842), zwanej dalej Ustawą, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich, zwane dalej Rozporządzeniem oraz art. 50 ust.4 pkt 2 Ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 poz. 619).
Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Studia doktoranckie trwają cztery lata.
Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez
jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczególnych
jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte
między tymi jednostkami.
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu.
Doktorantów obowiązują przepisy i zarządzenia dyrekcji Instytutu, w przypadku
wykonywania pracy naukowej w tym Instytucie lub przepisy i zarządzenia dziekanów
wydziałów lub dyrektorów innych jednostek uczestniczących.
§ 2

1.

2.

3.
4.
5.

O przyjęcie na studia doktoranckie przy Instytucie może ubiegać się osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe związane z profilem studiów doktoranckich i posiada tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny; w przypadku studentów zagranicznych
dodatkowo stosują się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 (Dz.U. Nr 190, poz. 1406);
b) przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne;
c) uzyskała zgodę osoby posiadającej tytuł naukowy profesora, stopień naukowy
doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora habilitowanego, z Instytutu lub jednostek
uczestniczących, na pełnienie przez nią funkcji opiekuna naukowego.
Zgoda ta powinna zostać potwierdzona pisemnie do końca pierwszego semestru
studiów. Doktorant, który nie uzyskał takiej zgody jest zobowiązany do znalezienia
sobie nowego opiekuna. Niewypełnienie tego warunku do końca pierwszego roku
skutkuje automatycznym skreśleniem z listy doktorantów.
Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu, którego warunki
i tryb oraz formę określa corocznie Rada Naukowa Instytutu.
Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Instytutu.
Komisja rekrutacyjna podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej można się odwołać do Dyrektora Instytutu.
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II Organizacja studiów doktoranckich
§ 3
1.
2.

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania.
Prawa doktoranta traci się z chwilą:
a) uzyskania stopnia naukowego doktora;
b) przeniesienia do innej uczelni lub jednostki naukowej;
c) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
§ 4

1.

2.

3.

Osoba przyjęta na studia doktoranckie może, nie później niż do dnia 1 października
roku akademickiego, na który została przyjęta, złożyć do kierownika studiów
doktoranckich wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie studiów doktoranckich
z początkiem następnego roku akademickiego.
Osoba, która nie uzyskała zgody kierownika studiów doktoranckich na podjęcie
studiów doktoranckich z początkiem następnego roku akademickiego, powinna podjąć
studia doktoranckie w roku akademickim określonym w decyzji o przyjęciu na studia
doktoranckie.
Niepodjęcie studiów doktoranckich przez doktoranta w wymaganym terminie
stwierdza kierownik studiów doktoranckich, wszczynając postępowanie w sprawie
skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.
§ 5

1.
2.

3.

Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest prowadzenie
samodzielnych badań naukowych oraz realizacja programu studiów doktoranckich.
Program studiów doktoranckich uwzględnia w szczególności:
a)
obowiązkowe i fakultatywne zajęcia dla doktorantów oraz warunki i tryb ich
odbywania,
b)
warunki ukończenia studiów doktoranckich,
c)
metody wyrażania osiągnięć doktoranta zgodne z Europejskim Systemem
Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz przenoszenie i uznawanie zajęć
zaliczonych przez doktoranta.
Programy studiów doktoranckich są podawane do wiadomości doktorantów w formie
elektronicznej na stronach internetowych właściwych jednostek organizacyjnych
prowadzących studia doktoranckie oraz są dostępne w formie drukowanej we
właściwych sekretariatach i dziekanatach.
§ 6

1.

2.

Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem i promotorem
pomocniczym, jeśli został wyznaczony, może opracować indywidualny
lub uzupełniający program studiów, określający wykłady i seminaria, a nadto zadania
naukowe na poszczególne semestry.
Opiekun naukowy lub promotor i promotor pomocniczy, jeśli został wyznaczony,
są zobowiązani czuwać nad realizacją programu indywidualnego lub uzupełniającego.
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3.

Indywidualny program studiów, o którym mowa w ust. 1 musi zostać zatwierdzony
przez Radę Naukową Instytutu.
§ 7

1.
2.
3.

Szczegółowy terminarz z organizacją roku akademickiego ustala Dyrektor Instytutu
i podaje do wiadomości w formie zarządzenie, nie później niż 1 września każdego roku.
Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku
kalendarzowego, o ile Dyrektor Instytutu nie zarządzi inaczej.
W trakcie roku akademickiego Dyrektor Instytutu może ustanowić dni wolne od zajęć.
§ 8

1.

Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach na studiach doktoranckich obowiązują
następujące oceny:
Ocena
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny
niedostateczny

2.
3.

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0

skrót
bdb
+db
db
+dst
dst
ndst

wymagania
91 – 100%
81 – 90%
71 – 80%
61 – 70%
51 – 60%
poniżej 50%

Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być
uwzględniany przy obliczeniu średniej oceny za okres rozliczeniowy.
Wyniki egzaminów oraz zaliczeń, o których mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości
doktorantów najpóźniej w terminie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia, poprzez
wpisanie oceny do indeksu lub wprowadzenie jej do właściwego systemu
informatycznego.
§ 9

1.

2.

3.

4.
5.

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje
egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż po upływie
siedmiu dni od daty podania do wiadomości wyników pierwszego egzaminu.
W przypadku zakwestionowania przez doktoranta prawidłowości oceny uzyskanej
na egzaminie lub na egzaminie poprawkowym, a także w przypadku odmowy zaliczenia
zajęć objętych planem i programem studiów doktoranckich albo otrzymania z nich
oceny niedostatecznej, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia może,
na wniosek doktoranta, zezwolić na egzamin komisyjny lub komisyjne zaliczenie zajęć.
Wniosek o egzamin komisyjny lub komisyjne zaliczenie zajęć doktorant może złożyć
do Dyrektora Instytutu w terminie siedmiu dni od daty podania do wiadomości wyniku
egzaminu, którego prawidłowość oceny kwestionuje lub otrzymania pisemnej odmowy
zaliczenia zajęć lub otrzymania z nich oceny niedostatecznej.
Dyrektor Instytutu rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie siedmiu
dni od jego otrzymania.
W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny lub komisyjne zaliczenie
zajęć, Dyrektor Instytutu określa miejsce, formę, termin egzaminu (nie wcześniej
niż trzy dni i nie później niż czternaście dni od daty podjęcia decyzji) i skład komisji
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6.

7.

8.
9.

egzaminacyjnej, którą stanowią: Kierownik studiów doktoranckich, egzaminator, który
przeprowadzał poprzedni egzamin oraz inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego
egzaminem lub specjalności pokrewnej.
W przypadku uwzględnienia wniosku, o komisyjne zaliczenie zajęć, zaliczenie odbywa
się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą: Kierownik studiów
doktoranckich, osoba prowadząca dane zajęcia, specjalista z zakresu danego
przedmiotu.
Na wniosek doktoranta egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego
przez doktoranta nauczyciela akademickiego lub przedstawiciela Samorządu
doktorantów, w charakterze obserwatora.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Instytutu
wydaje pisemne uzasadnienie odmowy.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu bądź odmowy zaliczenia
zajęć, które odbywają się poza Instytutem, doktoranta obowiązuje tryb odwołań, jaki
obowiązuje w jednostce organizacyjnej prowadzącej zajęcia.
§ 10

1.

1.
2.

3.

Instytut zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową
sprawowaną przez opiekuna naukowego, który:
a)
zaznajamia doktoranta z metodyką badań naukowych;
b)
wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia
studiów doktoranckich;
c)
bierze czynny udział, w charakterze wykładowcy, w cyklach wykładów
organizowanych przez studium doktoranckie;
d)
określa tematykę badań naukowych doktoranta w trakcie studiów;
e)
określa dla doktoranta dodatkowe przedmioty przewidziane w harmonogramie
studiów;
f)
może zobowiązać doktoranta do uczęszczania na lektorat języka angielskiego
i przedstawienia zaliczenia tego lektoratu;
g)
zatwierdza sprawozdania składane kierownikowi studiów przez doktoranta;
h)
dokonuje oceny postępów w pracy naukowej doktoranta, a w przypadku
ich braku powiadamia o tym fakcie kierownika studiów i przedstawia wniosek
o skreślenie z listy doktorantów.
2. Z chwilą wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, które powinno
nastąpić do końca III roku studiów, funkcję opiekuna naukowego przejmuje promotor
§ 11
Rezygnacja doktoranta ze studiów doktoranckich powinna zostać złożona w formie
pisemnej kierownikowi studiów doktoranckich.
Osoba, która złożyła rezygnację ze studiów doktoranckich, może w terminie
12 miesięcy od dnia jej złożenia, zwrócić się do kierownika studiów doktoranckich
z wnioskiem o wznowienie studiów doktoranckich z początkiem najbliższego roku
akademickiego. Rozpatrując wniosek o wznowienie studiów doktoranckich kierownik
studiów doktoranckich bierze pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia
i oceny doktoranta, które nie powinny być niższe niż dobre.
Kierownik studiów doktoranckich, podejmując decyzję w sprawie wznowienia studiów
doktoranckich określa rok studiów, na który doktorant zostaje przyjęty oraz dodatkowe
warunki wznowienia.
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4.

Ta sama osoba może uzyskać zgodę na wznowienie studiów doktoranckich tylko jeden
raz.
§ 12

1.
2.

Przez ukończenie studiów doktoranckich rozumie się uzyskanie stopnia naukowego
doktora.
Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Kierownik studiów
doktoranckich wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
III Prawa i obowiązki doktoranta
§ 13

1.

2.
3.

4.

Doktorant jest zobowiązany do:
a)
postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów
doktoranckich;
b)
systematycznej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego;
c)
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie
z programem studiów;
d)
uzyskania wymaganych zaliczeń, zdania obowiązkowych egzaminów odbywania
praktyk i spełniania innych wymogów określonych programem studiów;
e)
przedstawienia na seminarium doktoranckim, co najmniej raz w roku, wyników
badań będących częścią rozprawy doktorskiej;
f)
składania na koniec każdego roku studiów (najpóźniej do dnia 25 września
danego roku), sprawozdań z przebiegu realizacji studiów doktoranckich i pracy
naukowej, z zatwierdzonych przez opiekuna/promotora i z jego opinią wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 1;
g)
udziału w pracach naukowo-badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich
wykraczających poza zakres własnej pracy doktorskiej, w tym do uczestniczenia
w seminariach instytutowych / wydziałowych;
h)
dopełnienia obowiązku okresowego badania lekarskiego, przeszkolenia
w zakresie BHP i szkolenia przeciwpożarowego.
Spełnienie warunków z punktu 1a-f oraz pozytywna opinia opiekuna/promotora
na koniec roku akademickiego warunkuje jego zaliczenie.
Na podstawie przedstawionego sprawozdania i opinii opiekuna/promotora Kierownik
studiów doktoranckich zalicza doktorantowi rok studiów doktoranckich albo zalicza rok
studiów doktoranckich z obowiązkiem uzupełnienia niezaliczonego przedmiotu,
wyznaczając termin na jego uzupełnienie.
Doktorant niewykazujący w toku studiów właściwego do nich przygotowania lub
uzdolnień, nieczyniący wymaganych postępów w pracy naukowej lub niewypełniający
obowiązków wynikających z programu studiów i z regulaminu organizacyjnego, zostaje
skreślony z listy słuchaczy studiów doktoranckich.

§ 14
1.

Doktorant ma prawo do
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a)

2.

3.

przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu
roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych;
b)
ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)
przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych krótkotrwałą chorobą
lub innymi zdarzeniami losowymi, Kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek
doktoranta, zwolnić go z zajęć obowiązkowych lub usprawiedliwić jego wcześniejszą
nieobecność.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, doktorant powinien złożyć bez zbędnej zwłoki
od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.
§ 15

1.

2.

3.

4.

5.

Doktorant ma prawo, na takich samych zasadach, jak pracownicy naukowi jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie do:
a)
korzystania z biblioteki;
b)
uczestniczenia w zajęciach z języków obcych organizowanych dla pracowników
Instytutu;
c)
otrzymywania informacji o procedurach pozyskiwania środków na badania
naukowe oraz o stypendiach krajowych i zagranicznych, a także pomoc
organizacyjną w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia
krajowe i zagraniczne;
d)
uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych
przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi
dysponuje jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie;
Doktorant ma prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego Instytutu i innych
jednostek uczestniczących, pod warunkiem, że służy on doktorantom do realizowania
zadań powierzonych mu przez opiekuna naukowego.
Zabronione jest:
a)
posługiwanie się nielicencjonowanym oprogramowaniem komputerowym;
b)
ściąganie, udostępnianie, kopiowanie lub inny sposób dystrybucji utworów
chronionych prawem autorskim (np. filmów, utworów muzycznych,
oprogramowania, itp.).
Odpowiedzialność za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 3 ponosi doktorant,
a ich naruszenie spowoduje konsekwencje dyscyplinarne, do skreślenia z listy
doktorantów włącznie.
Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację oraz indeks.
§ 16

1. Doktorant może ubiegać się o:
a) stypendium socjalne;
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) zapomogę;
d) stypendium rektora;
e) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
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f) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub
osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
2.

Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów o których mowa w ust. 1 regulują odrębne
przepisy i odrębne regulaminy.
§ 17

1.
2.

Doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie.
Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów doktoranckich reguluje odrębny regulamin.
§ 18

1.

2.

Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze
środków pozostających w dyspozycji kierowników prac badawczych, na takich samych
zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
Dyrektor Instytutu może, w miarę posiadanych środków, pokryć uczestnikowi studiów
doktoranckich koszty publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu
naukowo-badawczym.
§ 19

1.

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktoranta oraz tryb postępowania
dyscyplinarnego określa Regulamin Samorządu doktorantów.
IV Prawa i obowiązki podmiotu realizującego studia doktoranckie

1.

§ 20
Dyrektor Instytutu:
a)
na wniosek rady naukowej jednostki tworzy studia doktoranckie;
b)
powołuje komisję rekrutacyjną;
c)
powołuje komisję doktorancką;
d)
powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich;
e)
rozstrzyga odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia
na studia doktoranckie;
f)
rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie oceny realizacji programu studiów
doktoranckich oraz prowadzonych przez nich badań;
g)
rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów;
h)
rozstrzyga odwołanie od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawie
skreślenia z listy słuchaczy studiów doktoranckich;
i)
podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego
pobierania oraz wysokości (po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką
jednostki organizacyjnej).
§ 21

1.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu,
która:
a)
ustala warunki, tryb oraz formę rekrutacji na studia doktoranckie;
b)
uchwala regulamin studiów doktoranckich;
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c)
d)

zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich
oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
§ 22

1.
2.

Kierownika studiów doktoranckich powołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii
Rady Naukowej Instytutu oraz samorządu doktorantów.
Kierownik studiów doktoranckich:
a)
organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
b)
dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową
Instytutu;
c)
zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich;
d)
podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia studiów doktoranckich;
e)
podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy słuchaczy studiów
doktoranckich;
f)
pełni funkcję przewodniczącego komisji doktoranckiej wnioskującej o przyznaniu
stypendium doktoranckiego;
V Doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi
§ 23

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Plany i programy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie oraz ich realizacja
powinny uwzględniać szczególne potrzeby doktorantów będących osobami
niepełnosprawnymi.
Postanowienie ust. 1 dotyczy w szczególności organizowania, w miarę dostępnych
możliwości lokalowych, technicznych i finansowych, zajęć dydaktycznych, egzaminów
i zaliczeń w pomieszczeniach o ułatwionej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Na wniosek doktoranta będącego osobą niepełnosprawną egzaminatorzy oraz osoby
uprawnione do zaliczania przedmiotów wyznaczają, z uwzględnieniem ust. 2,
indywidualne terminy oraz formy egzaminów bądź zaliczeń.
Doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi mogą, w miarę dostępnych
możliwości, otrzymać pomoce naukowe, jakimi dysponują prowadzący zajęcia,
w szczególności tekstowe, graficzne bądź dźwiękowe opracowania wykładów
lub konwersatoriów.
Doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi są obsługiwani poza kolejnością.
W każdym przypadku doktorantowi będącemu osobą niepełnosprawną przysługuje
niezbędna pomoc ze strony pracowników Instytutu w zakresie korzystania
z potrzebnych w pracy naukowej materiałów, urządzeń, infrastruktury i pomocy
naukowych.
VI Postanowienia końcowe
§ 24

Studia doktoranckie prowadzone w dniu 1 października 2011 r. prowadzi się zgodnie
z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia, według programu tych studiów.
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Regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 12 stycznia
2012 (poprawki wprowadzono w dniu 5 czerwca 2013, 27 marca 2014, 29 czerwca 2017 i 26
września 2019 roku). Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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Załącznik nr 1.
------------------------------------

--------------------------

imię i nazwisko doktoranta

sprawozdawany semestr/rok studiów

-----------------------------------imię i nazwisko promotora

1.

Wyniki (zaliczenia, egzaminy) zdobyte w trakcie mijającego roku:

Nazwa przedmiotu i
nazwisko prowadzącego

Typ zaliczenia
(zaliczenie, egzamin)

ocena

2.

Opis wykonanych prac badawczych
(w punktach! )

3.

Aktywność publikacyjna
(tytuł publikacji, nazwa czasopisma, strony)

4.

Aktywność konferencyjna
(nazwa konferencji, rodzaj prezentacji, tytuł prezentacji, autorzy – z podkreśleniem
autora prezentującego)

5.

Udział w grantach i projektach różnych
(rodzaj projektu, numer, tytuł, okres realizacji)

6.

Inne zasługi (np. popularyzacja nauki)

7.

Opinia Opiekuna o postępach w realizacji pracy doktorskiej (max. 10 linijek),
...............................................
Podpis promotora

OCENA PRACY DOKTORANTA
(2.0, 3.0, 3.5, 4.0 4.5, 5.0):
Planowany termin otwarcia przewodu doktorskiego:

..............................................
...............................................
Podpis doktoranta
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