
 
ZARZĄDZENIE Nr 53/2014 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 26 listopada 2014 r. 

w sprawie zlecania godzin dydaktycznych za opiekę nad doktorantami  
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 12 Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2011 nr 225 poz. 1351) 
oraz w związku z Uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 3/2012 z dnia  
25 stycznia 2012 r., zarządzam, co następuje. 

 
§ 1 

1. Opiekę naukową nad doktorantami można sprawować w ramach: 
a) realizowanych w uczelni studiów doktoranckich;  
b) wsparcia doktorantów będących pracownikami Politechniki Koszalińskiej 

realizującymi prace nad uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
indywidualnie w Politechnice Koszalińskiej lub w innych jednostkach 
naukowo-badawczych. 

2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, 
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający 
aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat. 

 
§ 2 

1. Opieka nad doktorantami na studiach doktoranckich realizowana jest w ramach 
kursu przedmiotowego Seminarium specjalistyczne. 

2. Wymiar godzin dla Seminarium specjalistycznego ustalany jest w programach 
studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej.   

3. Wymiar godzin zleconych opiekunom naukowym w ramach Seminarium 
specjalistycznego określa się stosownie do liczby grup, według zasady: 

a) jedna grupa obejmująca doktorantów, którzy nie posiadają otwartego przewodu 
doktorskiego – ustalana odrębnie dla każdego opiekuna naukowego w ramach 
każdego roku studiów; 

b) indywidualne grupy – ustalane odrębnie za każdego doktoranta z otwartym 
przewodem doktorskim. 

4. Zlecenie godzin dydaktycznych opiekunom naukowym odbywa się na podstawie 
zestawienia doktorantów i ich opiekunów naukowych przedłożonego prorektorowi  
ds. kształcenia przez kierownika studiów doktoranckich. 



5. Zestawienie doktorantów i ich opiekunów naukowych nie może ujmować 
doktorantów, którzy korzystają z uprawnień wskazanych w § 11 ust. 5-7 
Regulaminu studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej (Uchwała Senatu 
PK Nr 20/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.). 

6. Nie zleca się godzin dydaktycznych dla opiekunów naukowych sprawujących 
opiekę nad doktorantami będącymi pracownikami Politechniki Koszalińskiej 
realizującymi przewody doktorskie indywidualnie w Politechnice Koszalińskiej 
lub w innych jednostkach naukowo-badawczych. 

7. W przypadku powołania na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca  
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  
w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) promotora 
pomocniczego w przewodzie doktorskim, godziny dydaktyczne objęte kursem 
przedmiotowym Seminarium specjalistyczne mogą być podzielone pomiędzy 
promotora i promotora pomocniczego. 

 
§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie  

Nr 79/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zlecania godzin dydaktycznych 
za opiekę nad doktorantami. 

 
 

R E K T O R 
 
 

     prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 
 


