
AKADEMlA KATOL|CKA W WARSZAW|E

ul. Dewajtis 3, 01-B15 Warszawa tel./fax. (022) 869 98 90, tel. 56-'lO--l34

UCHWAŁ A 1212021

Senatu Akademii Katolickiej w Warszawie

11 maja 2021 roku

w sprawie Regulaminu Licencjatu Kanonicznego - Przygotowania do Doktoratu

W zrł,iązkr-r z r-lchrvalą nr 29dl2019 z clnia 2ż marca 2019 rokrr Scnat Akadernii Katolickie.j
lv Warszaw-ie uchwala, co następujc:

§1

Senat Akadcmii Katolickiej w Warszawie uchr,vala zmianę Regulaminu Licencjatr-r
Kanonicznego - Przygotor,vania do Doktoratu stanor,viący zalącznlk do niniejszej trchrvały.

§2

Uchwała wchodzi w żl,cie z clniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

ffi



Załqcznik do Uchwały Senatu AKW z l l maja 202l

REGULAMIN LICENCJATU KANONICZNEGO - PRZYGOTOWANIA DO
DOKTORATU NA AKADEMII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE

Rozdzial I. Przepisy ogólne

§l.
1. .,Licencjat Kanoniczny - Prz,vgotorł,anic do Doktoratu". dalej ,"LK-PD", posiada swoją

podstarvę prawną r,v Ustar,vie o Szkolnictrvie Wyzszynl iNalrce (Dz, U.2018, poz.7668) i jest

opisany jako inne formy kształcerria (art. 163 ust. 1).

ż. Regulamin stosrrje się cio uczcstników LK-PD z.ul,an,vch dalc-j ..uczestnikami" prowaclzonego

przez Akademię Katolicką l,v Warszar,vie zrvaną clale.j .,[,Iczelnią".

3. Celern LK-PD jest zclobycie w trakcie jego trwarria. zaawansolvanc,j wiedzy rv clziedzinie i

dyscyplinie nauk teologicznych przygotorł-Lrjącej do samodzielnej, tworczej pracy badarł,czej

oraz uzyskanie stopnia liccncjata kanonicznego. Daje on także możlirvość ubie_uania się o

stopień doktora rł, trybie eksternistyczn},m.

1. LK-PD jest prorł,adzony w trybie niestacjonarnym i jest odpłatny.

5. Wysokość oplat za LK-PD ustala Rektor.

Rozdział II. Organizacja Licencjatu Kanonicznego - Przygotolvania do Doktoratu

§2.

1. [-K-PD trwa cztery lata i składa się z dwóch dlł-Lrletnich etapów.

2. Po ukończeniu I etapu. obronie pracy licenciackiei i zaliczeniu egzaminu licencjackiego

uczestnik moze uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczenitr drugiego

etapu ma prawo ubiegac się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

3. LK-PD posiada cztery specjalizacje: teologia dogmatyczna" teologia pastoralna, teologia św.

Tomasza z Akr,vinu, teologia duchorvości.

4. Program Licencjatu ustala i zatlvlerdza Senat.
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Rozdzial III. Dyrcktor Licencjatu Kanonicznego - Przygotorvania do f)oktoratu i

kicrorvnic1, specj :rlizacj i

§3.

l. Liccncjatcllr Kanoniczlly,m kieruje dyrektor t,K-PD zwanv clalej .,D,vrektorem". D1,,rektorem

moze być osoba zatrudniona w Ucze Ini rł,pełnym wymiarze czasu pracy.

ż. Dyrektora por.vołr,rje i odw,ołuje Rektor Uczelni po zasięgrrięciu opinii Senatu.

3. Dyrektor LK-PD:

a) organizLrje realizację pl,ogramu LK-PD.

b) dokonuje oceny realizacji programu LK-PD oraz plowadzenia baclań naukorvyclr przez

uczestnikórv-

c) zaltcza uczestllikorvi kolc-jnc lata LK-PD,

d) dopuszcza clo egzanlinLr licencjackiego oraz do rozpoczęcia procedury trbiegallia się o

stopień doktora lv try,bic eksternistycznym.

4, Rektor Uczelni, po zirsięgnięcirr opinii Senatu. powołtrje i odl,vołu.|e zastępcę Dyrektora.

Zastępca Dyrektora porvirricn nalezeć do innej Sekcii niz Dyrektor.

§4.

1. Kazdą z spccjalizacji kieruje Kierownik Specjalizacji zw,any dalej ,,Kierołvnikiem".

2. Kierownikórv por.vołuje Rektor Uczelni.

3. Kierownik podlega Dyrektorowi LK-PD.

4. Kieror,vnik organizuje i nadzoruje realizację programu swoje.j spec.jalizacji"

Rozdzial IV. Rekrutac.i a

§5.

1. Na LK-PD I etap noźe być przyjęta osoba. która posiada tytuł zawodclr,vy magistra z nauk

teologicznych lub innych nauk kościelnych, lub inny rólvnorzędny oraz spełnia ustalone przez

Uczelnię r,varunki rekrutacj i,

2. Na LK-PD II etap rnoze być przy.ięta osoba, która posiada t,vtuł zawodor,vy magistra z nauk

teologicznl,ch lub innych nauk kościelnl,clr. lr"rb inny rówłrorzędny oraz stopień licencjata

kanonicznego i spełnia ustalone przez Uczelnię wan-rnki rekrutacji. Ponadto koniecznym

r,varunkienr korrtynuacji studiów na II etapie jest dobra. bądźbardzo dobra ocena z Llstnego

egzanlinu ącl licenlianl in lheologia.
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3. Uczestnikami studiów doktorarrckich nlogą być:

a) obyrł,atele polscy.

b) obyrvatele państw członkor,vskich Urrii Europejskiej i Europejskiego Obszaru

Gospodarcze go,

c) ob1,,riatele innl,ch państr,v.

4. Szczegółorve lvarunki i tryb rekrutac.ji ustala Dyrektor.

5. Warunki naboru podaje się do prrbliczrrej wiadclmości nie później niz do 30 czerr,vca roku

kalendarzo\\,ego, w któryłrr rozpoczyna się rok akaclenlicki.

Rozdział V. Przebieg Liccncjatu Kzłnonicznego - Przygotolyania do Doktoratu

§6.

1. Rok akadenłicki rozpclczyna się 1 października i trr,va do 30 rł,rześnia kolejnego rokit

kalenclarzowego. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą rozpocząć się przed 1

pazdzierrrika.

2. f-ernrinarz organizac.ii roku akademickiego jcst ustalany przez Dyrektora. Terminarz

zarł,iera r,v szczególności okrcślenie początku i korica zajęć dydaktycznych. terrrrinórv sesji

egzarnirracl,jnych oraz przerw w zajęciach.

3. Hannonogramy zajęć d.vdaktycznych publikowane są na stronach internetowych Uczelni nie

później niz na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§7.

l. Egzanriny i zaliczenta z przedmiotorv objętych planem i programenr LK-PD kończą się

wystalvierriem oceny. chyba ze program studiól,v przew-idLrje inacze.i.

2. Ocelry z egzaminólv i zaliczeti przedmiotór,v r,vystar,via się r,vedług następujacej skali: bardzo

clobry - 5.0; clobry plus - 4.5: dobry - 4,0; dostateczny plus - 3.5; dostateczny - 3,0;

niedostateczny - 2,0"

3. Warunkiem zaliczęnia roku jest uzyskanie pozytyw-nych ocen i za|iczeń z przedmiotów

obję§,ch programenl LK-PD oraz napisanie i zalicz,enie pracy. która odpowiada standardotl-t

artykułu naukorł,ego (20000-40000 znaków ze spacjami), pod kierunkiem jednego z

\,vyznaczon yclr prom otorór,v.

4. Ponadto studenci 11 etapri LK-PD mają oborł,iązek za|iczyć r,v ciągu dr,łulecia jedrro

wystąpienie na konferencji o charakterze naltkow-ym.
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5. Za|lczenia roku akademickiego dokonr-rje Dyrektor na podstarvie zaliczeń przedrniotór.v

objętych programem. r,v/w pracy i, w przypadklr II etapll, rł-ystąpienia na konferencji

6. Dyrektor moze. na rvniosck ttczestnika, zmienić, lv uzasadnionych przypadkach. ternlinv

rozliczcnia poszczególnycir przedmiotólv.

§8.

1. Na II etapie LK-PD uczestnik możc się trbiegać o przyznanie nru Opiekuna Badań zw,allego

clalej .,Opiekunenl".

2. Zadaniem Opiekuna.ie st pomoc lv zakreślelriu zakresu baclań. w nallce metodolo_uii, w

ztralezieniu tcnratu i przl gotorr-atrir.l pracy. którą uczestnik będzie mógł obronić jako doktorat rv

tr1,,bie ekstern i st1,,czllym.

3. Opiekr,rrren] nłoze być osoba, zatrtldniona na Akademii Katoiickic.i tv Warszarvie, posiaciająca

p rz.vrraj m n i ej stop i eri naukor,vv doktora h ab i l itor,vane_qo.

4. W monlencie pocljęcia przervodu doktorskiego w trybie eksternistycznym" Opiekurr staje się

promotorem, chyba zę Senat zdecyduje inaczej.

5, Uczestnik moze korzystać z pomoc),Opiekuna podczas trwania II etapu LK-PD, a takze pTzez

ż lala po jego zakończeniu. prz.y czym korzystanie z opiekuna po zakończeniu LK-PD jest

odpłatne. Wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Uczelni.

6. Na wniosek uczestnika Dyrektor moze przedłużyc okres pomocy Opiekuna.

7. t_.|czestnik, obok Opiekł-rna. nroze ubiegać się takze o Opiekuna pomocniczego.

8. Opiektrn pomocniczy nlusi posiadać prz,vnajmniej stopień naukor,ły doktora.

9. W nlonrencie podjęcia przewodu doktorskiego w trybie ekstcrnistycznym. Opiekun

pomocniczy staje się pronrotorem pomocniczym, chyba ze Senat zdecyduje inaczei.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczcstnik. obok Opiektlna. nloze ubiegaó się o

Wspołopiekuna.

1 1. Wspciłopiekun musi posiadać przynajmniej stopień doktora habilitolvanego nauk

teologicznych,

l2. W momencie podjęcia przew,odu doktorskiego w trybie eksternistycznym, Współopiekun

staje się ko-pronrotorem, chyba ze Senat zdecydtrje inaczej.

13. .lezeli uczestnik prorvadzi badania naukowe na płaszczyzrrie interdyscyplinarne.j, wledy ze

rvzględu na szczególny rodzaj takiclr badari. może ubie_t]ać się o Drugiego Opiekuna.

14. Drugi Opiekun musi posiadać przynajrnniej stopień doktora habilitowanego tej dziedziny

bądz dyscypliny nal_rki lub tej dziedziny sztuki, która oprocz teologii znajduje się w obszarze
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badawczym uczestnika.

15. W momencie podjęcia przelvodu doktorskiego w trybie eksternistycznym, Drugi Opiekun

sta.ie się Drr-rginl Promotorem. clr_vba ze Senat zclecyduje inaczej,

Rozdzial vl. prarva i oboll,iazki uczestnikórv

§9.

1. Uczestnik jest obow-iązany:

a) postępclwać zgoclnie rcgularninenr LK-PD,

b) przestrzegać przepisy oborviąztrjące w Uczelni" rv tym clztałac zgoclnie z przcpisami BHP.

c) uczestniczyć lv zajęciach dydaktycznvclr i or_9anizacy,inych,

d) realizor.vać program sttldiórv .

e) zaliczac przednrioty, zdawać egzanliny oraz pisać prace Ioczne r,v terminach okrcślonycir

pro_q ranl em str-l cl i ów.

I termillorvo utszczac opłaty. określone zarządzenienr Rektora,

g) porviadornić bezzlł,łocznie Uczelnię o zmianie nazrł,iska, adresu zamcldorvania lub aclreslt

do korespondencji,

h) uczestniczyć w semestrze r,v co najmtliej jedne.i konfcrencii naukorł,ej organizor,vanej przez

tJczelnię,

i) ze względu na wyznallior,vy charakter uczelni uczestrrik zobowiązany jest postępow-ać i

głosic poglądy zgodne zzasadaml lviary i nroralności nauczanymtprzez Kościół

Rzymskokatolicki.

2. Uczestnik nla prar.ł,o do zdobylvania wicdzy, rozr,vijania zainteresowali naukolvyclr oraz

korzystania w tym celu z ponrieszczeń Uczelni. jej rrrządzeń i zbiorór,v bibliotecznych.

§ 10.

1 . LK-PD nie jest szkołą doktorską, dlatego ttczestnik nie jest doktorantem i nie uzyskuje prawa

do posiadania legitymacji doktoranta.

2. Uczestnik nie ma także prawa do ubiegania się o stypendia z funcluszy pomocy materialnej

PW,lW"

3. Absolrvent LK-PD przy otrł,arcitt przelvodu doktorskiego w trybie eksternistycznym na

PWTW płaci tylko 25ońkoszIow, Oplatę 1ę, w uzasadnionych przypadkach, Rektor moze

obnizyć.
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Rozdzial VII. Skrcślenie z listy uczestnikólv

§ l1.

]. Dyrektor pode.jmLrje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników w przypadku:

a) postępol,r,ania niezgodnego z re_rrulanlincnr [,K-PD,

b) razącego i publiczrre_uo łanrania zasad zycia nroralnego naLlczancgo przez Kościół

Rzymskokatolicki lrrb głoszenia pogladórv rriczgodnych z tymże naLlczaniem,

c) nierealizor,vaniaprogramtr l,K-PD.

d) brakLl opłat lv wyznaczonynr ternrinie.

2. Od dec,vzji o skreśleniu z listy doktorantów słuzy doktorantow,i odrł,ołanie do Rektclra

Uczelni w terminie 14 dni od.ie.i doręczenia. Decyz-ia Rektora jest ostateczna .

Roztlział VIII. Egzamin ry celu uzyskania stopni:r licencjata kanonicznego

§ 12.

1. Stopień 1icencjata kanonicznego moze uzyskać ten, kto:

a) posiada d,vplom magistra lub rórł,norzędny z oceną dobry lub r,vyzszą.

b) ukoricz,vł z clceną dobry ltrb rvyzszą I etap I-K-PD.

c) zdał egzamin licencjacki,

d) napisał pracę z LK-PD. spełniającą warunki podane przez Senat uczelni.

2, Po zasięgnięciu opinii recenzenta. Dyrektor moze uznać pracę magisterską za 1icencjacką.

3, Egzamirr licencjacki i obronę pracy z LK-PD przeprowadza komis.ia w składzie: Dyrektor i

kierorł,nicy specjalizacji. w szczególnyclr przypadkach skład komis.ii nlozna clostosor.vać do

zai stniałl,c h r,varunków,.

4. Do egzaminu licencjackiego i obrony prac,v z LK-PD dopttszcza Dyrektor.

5. Termin egzaminu i przer,vodniczącego komisji, a w szczególnych przypadkach takzę skład

komi sj i. \yyznacza Dyrektor.

Rozdział IX. Przepisy końcowe

§ 13.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem 18 grudnia 2020 roku.


