REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Studium Doktoranckiego
Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

§1
Postanowienia ogólne

1. Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2.
3.
4.

5.

(dalej: Studium), działa na podstawie przepisów:
a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.
U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm);
b. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z
2010 r. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.);
c. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1
września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w
uczelniach i jednostkach naukowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 172);
d. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24
października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz
stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014, poz. 1480);
e. oraz przepisów niniejszego regulaminu.
Studium jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Instytutu Botaniki im.
Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk.
Siedziba Studium mieści się w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera
Polskiej Akademii Nauk, 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46.
Studium prowadzi obsługę organizacyjno – administracyjną studiów
doktoranckich prowadzonych przez:
a. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
(dalej IB PAN);
b. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dalej
ISEZ PAN),
zwane dalej Instytutami PAN.
Nadzór nad Studium sprawuje Dyrektor IB PAN.

§2
Organizacja Studium
Organami Studium są Kierownik Studium i Rada Studium.
§3
Kierownik studium
1. Kierownikiem Studium jest kierownik studiów doktoranckich, powoływany i
odwoływany w trybie określonym w Regulaminie studiów doktoranckich.
2. Kierownik Studium w szczególności:

a. kieruje pracami Studium i reprezentuje go wobec Dyrektorów
Instytutów PAN oraz wobec podmiotów zewnętrznych, zgodnie z
zakresem obowiązków oraz udzielonymi pełnomocnictwami;
b. raz w roku przedstawia Radom Naukowym IB PAN i ISEZ PAN,
sprawozdanie z działalności Studium;
c. sporządza plan rzeczowo – finansowy Studium i przedkłada go do
zatwierdzenia Radzie Studium;
d. Zatwierdzony przez Radę Studium plan finansowy Kierownik studium
przedstawia dyrektorowi IB PAN;
e. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na prowadzenie
Studium zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym;
f. sporządza roczne rozliczenie finansowe.
3. Kierownik Studium odpowiada przed Dyrektorem IB PAN za wykonanie
zadań wynikających z zakresu działania Studium, określonych niniejszym
regulaminem i innych aktach prawnych obowiązujących w IB PAN.
4. Dyrektor IB PAN powołuje i odwołuje zastępcę Kierownika Studium oraz
sekretarza Studium, wskazując zakres ich zadań.

1.
2.

3.

4.
5.

§4
Rada Studium
Rada Studium pełni funkcje nadzorcze, doradcze i opiniodawcze w zakresie
programu i planu studiów doktoranckich oraz jakości kształcenia.
Do zadań Rady Studium należy:
a. zaopiniowanie projektu regulaminu studiów doktoranckich;
b. opracowanie projektu planów studiów i programów kształcenia na
studiach doktoranckich;
c. zaopiniowanie projektu regulaminu rekrutacji na studia doktoranckie;
d. zatwierdzanie rocznego planu wydatków Studium;
e. przyjęcie sprawozdania Kierownika Studium z wykonania planu
wydatków Studium;
f. zatwierdzanie Regulaminu pracy Rady;
g. wyrażanie opinii i uwag w sprawach istotnych dla funkcjonowania
Studium bądź prowadzenia studiów doktoranckich.
W skład Rady Studium wchodzą:
a. dyrektorzy Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytutu
Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Instytutu Ochrony Przyrody
PAN, Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN;
b. po jednym przedstawicielu wybranym przez Rady Naukowe Instytutów
PAN wymienione w lit. a.;
c. dwóch przedstawicieli samorządu doktorantów.
Dyrektorzy Instytutów PAN mogą wskazać swoich zastępców (delegatów) na
posiedzenia Rady Studium.
Przedstawiciele Instytutów PAN wybierani są spośród osób posiadających
tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednich Instytutach
PAN.

6. Przedstawiciele Instytutów PAN wybierani są na pierwszym w kadencji
posiedzeniu Rad Naukowych Instytutów PAN na okres czteroletniej kadencji.
7. Przedstawiciele Instytutów PAN wybrani do Rady Studium zachowują swoje
dotychczasowe prawa i obowiązki.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu wybranego przedstawiciela Instytutów
PAN, nowego członka Rady Studium wybiera się na najbliższym posiedzeniu
Rady Naukowej Instytutów PAN.
9. Przedstawiciele doktorantów Studium są wybierani przez radę samorządu
doktorantów na okres jednego roku akademickiego, do 31 października
każdego roku.
10. Posiedzenia Rady Studium odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
11. Posiedzenia zwołuje Kierownik Studium lub jego zastępca.
12. Posiedzenie Rady Studium jest ważne, gdy bierze w nim udział więcej niż
połowa składu Rady. Uchwały Rady Studium zapadają zwykłą większością
głosów.
13. Rada Studium ma prawo zaprosić na posiedzenie gości z głosem doradczym.
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§5
Finansowanie Studium
Studium jest jednostką finansowaną wspólnie przez Instytuty PAN na
podstawie odrębnego porozumienia.
Studium prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rocznymi planami
rzeczowo-finansowymi Studium, które stanowią integralną część rocznych
planów rzeczowo-finansowych IB PAN.
Roczny plan rzeczowo – finansowy sporządza Kierownik Studium, a
zatwierdza Dyrektor IB PAN, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę
Studium.
Rada Studium zatwierdza roczne rozliczenie finansowe sporządzone przez
Kierownika Studium.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz dokonuje w nim zmian Dyrektor IB PAN
po akceptacji przez Radę Studium.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne IB PAN.

