Uchwała Rady Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki z dnia 26 lutego 2014r.

ZASADY KSZTAŁCENIA
na studiach doktoranckich w dyscyplinie elektrotechnika
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Studia prowadzone są zgodnie z siatką przedmiotów stanowiącą Załącznik 1 do
niniejszych Zasad Kształcenia
2.
Program studiów prowadzi do osiągnięcia obszarowych i kierunkowych efektów
kształcenia określonych w Załączniku 2.
3.
Szczegółowe cele, efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć, metody
dydaktyczne i kryteria oceny określone są w przedmiotowych kartach sylabusów
(http://weii.pollub.pl/pl/doktoranci/studia-doktoranckie)
4.
Studia doktoranckie trwają 4 lata
4.1. Na wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego,
kierownik studiów może dwa razy przedłużyć czas trwania studiów, za każdym razem
maksymalnie o jeden rok. Łączny czas trwania studiów nie może przekroczyć 6 lat.
4.2. Podczas przedłużenia studiów doktoranci nie mają prawa do ubiegania się o stypendia:
dla najlepszych doktorantów, stypendia doktoranckie i projakościowe.
4.3. Doktoranci podczas powtarzania roku oraz posiadający wpis warunkowy tracą prawo do
uzyskania stypendiów.
5.
Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów
ujętych w obowiązującej siatce przedmiotów
6.
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są zgodnie z Regulaminem
Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej PL (Uchwała Nr 23/2013/IV Senatu
PL z dnia 26 IV 2013 r.)
7.
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie podpisanej, przez osobę prowadzącą
przedmiot, karty praktyk zawodowych doktoranta (Załącznik 4). Kartę praktyk należy
złożyć w dziekanacie WEiI do dnia 30 czerwca.
8.
Brak egzaminów i zaliczeń z przedmiotów i praktyk zawodowych skutkuje
powtarzaniem roku, bądź uzyskaniem rejestracją warunkową na zasadach
obowiązujących w Politechnice Lubelskiej
9.
Uczestnicy studiów doktoranckich obowiązani są do przedłożenia w Dziekanacie planu
aktywności doktoranta do 15 października nowego roku akademickiego (Załącznik 5).
10. Podstawą oceny naukowej doktoranta jest suma punktów uzyskana zgodnie
z wymaganiami karty ocen określonej Zarządzeniem Rektora Nr R 55/2013 z dnia 19
lipca 2013r oraz opinii Opiekuna naukowego/Promotora. Termin składania sprawozdań
określony jest ww. Zarządzeniu i nie później niż do 5 października.
11. Kierownik jednostki obowiązany jest przewidzieć godziny dydaktyczne dla
doktorantów niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału EiI w celu realizacji
przez nich praktyk zawodowych.
11.1. Doktoranci I roku studiów mogą asystować podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Doktoranci wyższych lat prowadzą zajęcia samodzielnie.
11.2. Liczba godzin dydaktycznych realizowanych w ramach praktyk zawodowych określona
jest w Regulaminie studiów doktoranckich (Uchwała Nr 23/2013/IV PL z dnia
1.

26.04.2013r.) i wynosi dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub
projakościowe co najmniej 60h/rok, a dla pozostałych osób 10h/rok. W obydwu
przypadkach nie więcej niż 90h.
11.3. Jeżeli liczba samodzielnie zrealizowanych godzin Lh przekracza 90, wówczas różnica Lh
-90 rozliczana jest według umowy o dzieło.
12. Doktoranci mają prawo do ubiegania się o wsparcie finansowe zadań badawczych
z dotacji celowej działalności statutowej dla doktorantów i młodych pracowników nauki
Wydziału EiI oraz innych źródeł finansowania dostępnych w jednostce naukowej
12.1. Warunki ubiegania się o takie wsparcie określone jest w regulaminie: „Zasady podziału
środków z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich na Wydz. EiI PL finansowanych w trybie konkursowym (Uchwała RWZałącznik 6).
12.2. Poza dotacją celową dla młodych naukowców i doktorantów, aktywności naukowe
doktorantów mogą być finansowane z podstawowej działalności statutowej jednostki
oraz innych źródeł finansowania, w których przewidziany jest udział doktorantów.
13. Udział doktoranta w konferencjach i zlecenie jemu wyjazdów służbowych wymaga
podpisania umowy określonej Zarządzeniem Nr R–12/2013 Rektora PL z dnia
15.02.2013
14. Doktorant może ubiegać się o indywidualizację programu studiów oraz uczestnictwo w
wymianie międzynarodowej i krajowej doktorantów.
15. Uczestników studiów doktoranckich obowiązują aktualne zasady doktoryzowania
przyjęte przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
16. W kwestiach nie ujętych w niniejszych zasadach kształcenia obowiązują Zarządzenia,
Uchwały i Statut Politechniki Lubelskiej oraz odpowiednie Zarządzenia MNiSW
i Uchwały Sejmu RP
Prodziekan ds. nauki

Lublin, dn. 26 lutego 2014r.
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