UCHWAŁA nr 32/2020
Senatu Akademii Katolickiej w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2020
w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich

Działając na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) oraz art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.
1669), Senat Akademii Katolickiej w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Senat Akademii Katolickiej w Warszawie uchwala zmianę studiów doktoranckich PWTW stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Akademii Katolickiej w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
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Regulamin studiów doktoranckich
Akademii Katolickiej w Warszawie 2020/2021
§1
Podstawą prawną działania studiów doktoranckich jest art. 196 ust. 6, art. 161 i art. 162 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 196, poz. 1169);
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 225, poz. 1351), przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019
r. poz. 39, 534) oraz Statut Akademii Katolickiej w Warszawie.
§2
Akademia Katolicka w Warszawie (dalej: AKW) do dnia 31 grudnia 2023 prowadzi niestacjonarne
studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia).
§3
Ze względu na wyznaniowy charakter uczelni doktorant zobowiązany jest postępować i głosić poglądy
zgodne z zasadami wiary i moralności nauczanymi przez Kościół Rzymskokatolicki.
§4
Senat powołuje kierownika studiów i zastępcę kierownika studiów. Kierownikiem studiów może być
pracownik naukowy posiadający przynajmniej stopień doktora habilitowanego, zatrudniony na AKW.
§5
Studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłat za studia ustala Rektor AKW.
§6
Student jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty za studia.
§7
Na studia może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra teologii i uzyskała
pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Księża i osoby zakonne - kandydaci na I rok studiów - przedkładają dodatkowo pisemną zgodę biskupa
ordynariusza lub przełożonego zakonnego.
§8
Studia trwają 4 lata.
§9
Zajęcia odbywają się w wyznaczone czwartki w roku akademickim. Rocznie przewiduje się
dwadzieścia jeden spotkań dla roczników 1-2: czternaście spotkań w roku to wykłady z teologii
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ogólnej według następujących grup tematycznych: teologia systematyczna, teologia pastoralna,
teologia duchowości i źródła teologii. Siedem spotkań w roku, to wykłady i seminaria w trzech
grupach specjalizacyjnych: dogmatyczna, pastoralna, duchowości i teologia św. Tomasza z Akwinu.
Studenci z 3. i 4. roku studiów doktoranckich, uczestniczą jedynie w wykładach i seminariach
specjalizacyjnych w wymiarze 7 spotkań w ciągu roku. Wszyscy studenci studiów doktoranckich
uczestniczą w konferencjach naukowych wpisanych w siatkę zajęć.
§ 10
Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest w każdym roku studiów do napisania pod
kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 20 000 – 40 000 znaków). Ponadto studenci
3. i 4. roku muszą zaliczyć przynajmniej raz w ciągu tego okresu wystąpienie na konferencji o
charakterze naukowym i opublikować jeden artykuł w recenzowanym czasopiśmie punktowanym.
§ 11
Zdanie egzaminów z wykładów z teologii ogólnej, zaliczanie wybranych seminariów, oraz pozytywna
ocena z pisemnej pracy naukowej są warunkiem do zaliczenia roku akademickiego. Warunkiem
ukończenia studiów doktoranckich jest ponadto zaliczenie wystąpienia na jednej konferencji
naukowej i opublikowanie artykułu w recenzowanym czasopiśmie punktowanym. Ponadto student
zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach wymienionych w § 9.
§ 12
Uczestnik studiów doktoranckich na koniec drugiego roku studiów zobowiązany jest do złożenia
egzaminu ad licentiam in theologia. Warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest terminowe
przedłożenie pracy licencjackiej. Praca magisterska może być uznana za licencjacką jeżeli została
oceniona na ocenę „bardzo dobry” i zakwalifikowana przez komisję Akademii. W innych przypadkach
należy napisać nową pracę lub poszerzyć pracę magisterską. Pozytywna ocena (minimum: dobry) z
ustnego egzaminu ad licentiam in theologia, jest warunkiem kontynuacji studiów doktoranckich z
teologii.
§ 13
Powodem skreślenia z listy studentów jest brak postępów w pracy naukowej i niespełnienie
regulaminowych obowiązków, a także rażące i publiczne łamanie zasad życia moralnego nauczanego
przez Kościół Rzymskokatolicki lub głoszenie poglądów niezgodnych z tymże nauczaniem. Decyzję
o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji przysługuje uczestnikowi studiów
odwołanie się do rektora, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
§ 14
Studentom niestacjonarnych studiów doktoranckich przysługuje stypendium socjalne, specjalne dla
niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych doktorantów i zapomoga, zgodnie z zachowaniem
wszystkich przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz regulaminu stypendialnego AKW.

