SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
Uchwała nr 21/278/2020
z dnia 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Na podstawie art. 205 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
uchwala co następuje:
§1.
1. Ustala się Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Regulamin Szkoły Doktorskiej wejdzie w życie 1 października 2020 roku.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
Rektor

1

podpis na oryginale dokumentu

Załącznik do uchwały nr 21/278/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Regulamin Szkoły Doktorskiej
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Uczelnia lub UMFC – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
b) Szkoła Doktorska – Szkołę Doktorską Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
c) Edycja Szkoły Doktorskiej – wszyscy doktoranci przyjęci do Szkoły Doktorskiej
w danym roku akademickim,
d) Rektor – Rektora UMFC,
e) Dyrektor – Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
f) Rada Dyscypliny Artystycznej – Radę Dyscypliny Artystycznej, o której mowa
w Statucie,
g) Doktorant – doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej,
h) IPB – Indywidualny Plan Badawczy,
i) Regulamin – niniejszy regulamin,
j) Statut – statut UMFC,
k) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§ 2.
1. Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w dyscyplinie sztuk muzycznych.
2. Realizacja programu Szkoły Doktorskiej prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia na
poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
§ 3.
Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom uzyskanie zaawansowanej wiedzy, uczestnictwo
w życiu wspólnoty akademickiej, przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej,
artystycznej i dydaktycznej oraz do uzyskania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuk
muzycznych.
§ 4.
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów.
2. Kształcenie jest prowadzone na podstawie:
a) programu kształcenia oraz
b) indywidualnego programu badawczego.
3. Szkoła Doktorska jest bezpłatna.

§ 5.
1. Szkoła Doktorska jest tworzona, przekształcana i likwidowana w drodze zarządzenia
Rektora.
2. Szkołą Doktorską kieruje jej Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich kształcących się
w niej doktorantów
3. W kierowaniu Szkołą Doktorską Dyrektora wspiera Rada Szkoły Doktorskiej.
§ 6.
1. Dyrektora Szkoły Doktorskiej powołuje Rektor spośród osób posiadających co najmniej
stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu
pracy.
2. Powołanie i odwołanie Dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej, gdy jest ona powołana, oraz Samorządu Doktorantów. Wyrażają oni opinię w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o jej wydanie. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa
się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu.
§ 7.
1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej kieruje Szkołą Doktorską, w tym między innymi:
a) organizuje realizację programu kształcenia dbając o prawidłowość i jakość realizacji
procesu kształcenia,
b) podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach doktorantów, w tym z upoważnienia
Rektora decyzje administracyjne o skreśleniu z listy doktorantów,
c) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia doktorantowi kolejnych lat studiów,
d) dokonuje oceny realizacji programu kształcenia oraz prowadzenia działalności badawczej i artystycznej przez doktorantów po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej,
e) opracowuje i przedkłada Senatowi projekt zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej,
f) przygotowuje raport samooceny na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia,
g) nadzoruje gromadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia.
2. Dyrektor, na wniosek doktoranta, zawiesza jego kształcenie na okres odpowiadający
czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
o których mowa w Kodeksie Pracy.
3. Dyrektor, na wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej
na czas (łącznie) nie dłuższy niż dwa lata, z powodu:
a) czasowej niezdolności do kształcenia spowodowanej chorobą,
b) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
d) uzasadnionych przez doktoranta i zaopiniowanych przez promotora lub promotorów
trudności w realizacji harmonogramu indywidualnego planu badawczego, konsultując
tę decyzję z Radą Szkoły Doktorskiej.
4. Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora jest Rektor.
§ 8.
1. Radę Szkoły Doktorskiej powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
2. Rada Szkoły Doktorskiej liczy od 7 do 9 członków i składa się z przedstawicieli różnych
kierunków kształcenia prowadzonych w UMFC a jej pracom przewodniczy Dyrektor
Szkoły Doktorskiej.
3. Członkiem Rady Szkoły Doktorskiej może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
4. W posiedzeniach Rady Szkoły Doktorskiej z głosem doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

§ 9.
Rada Szkoły Doktorskiej jest ciałem doradczym Dyrektora szkoły Doktorskiej, w tym między
innymi:
1. przedkłada Senatowi projekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz projekty
jego zmian,
2. wyraża opinię o powołaniu i odwołaniu na funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
3. akceptuje Indywidualny Plan Badawczy opracowany przez doktoranta w uzgodnieniu
z promotorem lub promotorami, zawierający w szczególności harmonogram
przygotowania rozprawy doktorskiej, przedstawiony Radzie w terminie do 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia kształcenia,
4. wyraża opinię w sprawie oceny działalności badawczej i artystycznej oraz przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej przez doktorantów,
5. wskazuje członków komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową.
§ 10.
1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy
magistra lub równorzędny oraz spełniające warunki rekrutacji określone w uchwale
Senatu.
2. Warunki przeniesienia doktoranta ze szkoły doktorskiej innej uczelni do Szkoły Doktorskiej UMFC określa Rada Szkoły Doktorskiej.
3. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wydając decyzję o przyjęciu kandydata w drodze
przeniesienia określa zakres i terminy uzupełnienia różnic programowych.
§ 11.
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
2. Warunki, tryb rekrutacji oraz jej formy określa odrębna uchwała Senatu.
3. Limit miejsc w Szkole Doktorskiej ustala Rektor.
§ 12.
1. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa i przyjmuje
obowiązki doktoranta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa
Statut.
2. Doktorant otrzymuje legitymację, za którą uczelnia pobiera opłatę według cennika UMFC.
§ 13.
Zajęcia w Szkole Doktorskiej prowadzone są w języku polskim.
§ 14.
1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta Rada Dyscypliny
Artystycznej wyznacza mu promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej albo naukowej, a promotorem
pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.
3. Promotor wspiera doktoranta w samodzielnej pracy artystycznej/badawczej w ramach
przedmiotu seminarium doktoranckie.
4. Do czasu wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego przez Radę Dyscypliny Artystycznej doktorant pracuje pod kierunkiem opiekuna,
którego na jego wniosek wskazuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
5. Doktorant może wnioskować o powołanie promotora.

6. Doktorant może wnioskować o powołanie promotora pomocniczego, który pełni istotną
funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem.
7. Doktorant może wnioskować o powołanie drugiego promotora, gdy przygotowuje rozprawę interdyscyplinarną. Osoba ta musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego
w zakresie drugiej dyscypliny związanej z tematem doktoratu.
8. W przypadku dwóch promotorów godziny seminarium doktoranckiego są między nimi
dzielone. Na pracę doktoranta z promotorem pomocniczym nie przeznacza się godzin
dydaktycznych.
9. Doktorant może wnioskować do komisji doktorskiej powołanej przez Radę Dyscypliny
Artystycznej o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, komisja
doktorska rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję w sprawie zmiany na najbliższym
posiedzeniu.
§ 15.
Sposób wyznaczania lub zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, tryb złożenia
rozprawy doktorskiej – wszczęcia przewodu doktorskiego, wybór recenzentów, dopuszczenie
do obrony, przebieg publicznej obrony, nadanie stopnia doktora i sposób wręczania dyplomu
doktorskiego określa uchwalony przez Senat regulamin – Szczegółowy tryb postępowania w
sprawie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
§ 16.
Wykłady z zakresu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UMFC są otwarte.
II. Organizacja szkoły doktorskiej i zasady kształcenia
§ 17.
1. Zajęcia w Szkole Doktorskiej kończą się egzaminami albo zaliczeniami.
2. Przebieg kształcenia w Szkole Doktorskiej dokumentowany jest indeksem, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Dodatkową dokumentacją przebiegu kształcenia są karty osiągnięć w każdym roku kształcenia oraz protokoły egzaminów i zaliczeń.
§ 18.
1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Sesja egzaminacyjna odbywa się w trybie rocznym, w terminie od 15 do 22 września.
3. Sesja poprawkowa odbywa się od 23 do 30 września.
4. W stosunku do doktoranta, który nie uzyskał zaliczeń lub nie zdał egzaminów w wyżej
wymienionych terminach, Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję:
a) o warunkowym zezwoleniu na podjęcie kształcenia w następnym roku,
b) o skreśleniu z listy doktorantów.
5. Wpis warunkowy Dyrektor Szkoły Doktorskiej zaznacza w indeksie, wyznaczając termin
uzupełnienia zaległości. Jeśli doktorant nie uzupełni zaległości w terminie warunkowym,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej, działając z upoważnienia Rektora, skreśla go z listy doktorantów.
§ 19.
1. W programie kształcenia Szkoły Doktorskiej uwzględnione są zajęcia zbiorowe, grupowe
oraz indywidualne, obowiązkowe i fakultatywne, a także praktyki zawodowe.

2. Całoroczny plan zajęć zostaje podany do wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem
każdego roku akademickiego.
§ 20.
1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się przyjęty w UMFC system ocen, to jest: A+ –
celujący (24-25 punktów), A – bardzo dobry (21-23 punkty), B – dobry plus (19-20
punktów), C – dobry (16-18 punktów), D – dostateczny plus (13-15 punktów), E –
dostateczny (10-12 punktów), F – niedostateczny (0-9 punktów) oraz zal. – zaliczam i nzal.
– nie zaliczam. Ocena z seminarium doktoranckiego zawiera także element opisowy
odnoszący się do postępów w przygotowaniu dysertacji doktorskiej.
2. O wynikach zaliczeń i egzaminów doktoranci są informowani w sposób ustalony przez
Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
§ 21.
1. Doktoranci muszą uzyskiwać zaliczenia i oceny z egzaminów w terminach określonych
w programie kształcenia i całorocznym planie zajęć. W uzasadnionych przypadkach, gdy
doktorantowi przysługuje krótkotrwałe lub długotrwałe zwolnienie z zajęć, o którym mowa
w §28, zaliczenia i egzaminy mogą być realizowane w sesji poprawkowej, o której mowa
w §18.
2. Doktorantowi, który nie uzyskał zaliczenia lub pozytywnej oceny z egzaminu w sesji egzaminacyjnej, a następnie w sesji poprawkowej, przysługuje prawo do przystąpienia do egzaminu komisyjnego.
3. Egzamin komisyjny doktorant zdaje na swój wniosek złożony w terminie do 7 dni od daty
otrzymania oceny negatywnej lub niezaliczenia.
4. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powołuje komisję,
w skład której wchodzi jako przewodniczący Dyrektor lub inny członek Rady Szkoły Doktorskiej wyznaczony przez Dyrektora, poprzedni egzaminator oraz powołani przez Dyrektora pedagodzy danego lub pokrewnego przedmiotu, w liczbie jeden lub dwóch.
5. Na wniosek doktoranta w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
6. Wynik egzaminu komisyjnego ustala komisja, a wpisu dokonuje jej przewodniczący.
§ 22.
1. Każdy rok Szkoły Doktorskiej, z wyjątkiem drugiego, kończy się egzaminem komisyjnym
z przedmiotu seminarium doktoranckie.
2. Przystępując do egzaminu doktorant przedstawia:
a) temat dysertacji i spis elementów dzieła oraz informację o osobie promotora powołanego przez Radę Dyscypliny Artystycznej,
b) indywidualny plan badawczy z harmonogramem,
c) podpisane przez siebie i promotora lub dwóch promotorów sprawozdania z okresu od
15 września danego roku do 14 września roku następnego:
● z przygotowania rozprawy doktorskiej we wszystkich jej elementach; ze wskazaniem
stopnia realizacji harmonogramu indywidualnego planu badawczego,
● z przeprowadzonych praktyk zawodowych poświadczonych na formularzu przez pedagoga (w przypadku uczestniczenia w zajęciach lub ich współprowadzenia) albo
dziekana (w przypadku prowadzenia zajęć),
● z działalności artystycznej, badawczej i organizacyjnej doktoranta.
3. Egzamin odbywa się w formie kolokwium obejmującego prezentację przez doktoranta
postępów w przygotowaniu rozprawy oraz dyskusję.
4. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły
Doktorskiej.
5. W egzaminie może brać udział promotor/promotorzy/promotor pomocniczy z prawem
głosu.

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu seminarium doktoranckie jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń i ocen z wszystkich przedmiotów programu kształcenia danego
roku studiów.
7. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
8. Na wniosek osoby, która nie ukończyła Szkoły Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o
przebiegu kształcenia. Odpłatność za zaświadczenie pobierana jest według cennika UMFC.
§ 23.
1. Po drugim roku Szkoły Doktorskiej dokonywana jest ocena śródokresowa przez komisję,
w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora
habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa
doktorska, zatrudniona poza UMFC. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być
członkami komisji.
2. Przystępując do oceny śródokresowej doktorant przedstawia:
a) temat dysertacji i spis elementów dzieła oraz informację o osobie promotora powołanego przez Radę Dyscypliny Artystycznej,
b) indywidualny plan badawczy z harmonogramem,
c) podpisane przez siebie i promotora lub dwóch promotorów sprawozdania z okresu od
rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej do 14 września roku oceny śródokresowej:
● z przygotowania rozprawy doktorskiej we wszystkich jej elementach ze wskazaniem
stopnia realizacji harmonogramu indywidualnego planu badawczego,
● z przeprowadzonych praktyk zawodowych poświadczone na formularzu przez pedagoga (w przypadku uczestniczenia w zajęciach lub ich współprowadzenia) albo dziekana (w przypadku prowadzenia zajęć),
● z działalności artystycznej, badawczej i organizacyjnej doktoranta.
3. Ocena śródokresowa odbywa się w formie kolokwium obejmującego prezentację przez
doktoranta postępów w przygotowaniu rozprawy oraz dyskusję.
4. Członków komisji powołuje Rada Szkoły Doktorskiej.
5. Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
§ 24.
Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawia minimalne warunki uzyskania zaliczenia danego
roku Szkoły Doktorskiej nie później niż do końca października roku akademickiego,
w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna zamykająca dany rok Szkoły Doktorskiej.
§ 25.
1. Doktoranta skreśla się z listy uczestników Szkoły Doktorskiej z powodu:
a) negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
b) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w Indywidualnym Planie Badawczym,
c) złożenia Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej pisemnej rezygnacji z kształcenia,
d) podjęcia kształcenia w innej szkole doktorskiej,
e) nałożenia na niego kary dyscyplinarnej wydalenia ze Szkoły Doktorskiej.
2. Doktorant może być skreślony z listy uczestników Szkoły Doktorskiej z powodu:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 10% godzin zajęć w danym roku
akademickim,
b) naruszenia treści ślubowania,
c) naruszenia regulaminu Szkoły Doktorskiej,
d) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z programu Szkoły Doktorskiej,
w tym z realizacji praktyk, niezłożenia sprawozdań, nieprowadzenia badań naukowych
/działań artystycznych, nierealizowania indywidualnego planu badawczego.

§ 26.
1. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje z upoważnienia Rektora Dyrektor
Szkoły Doktorskiej.
2. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przysługuje do Rektora wniosek o ponowne rozstrzygnięcie sprawy. Należy ją złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja
Rektora jest ostateczna i przysługuje na nią skarga do sądu administracyjnego.
3. Osoba skreślona z listy doktorantów zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu legitymacji doktoranta oraz wszelkich materiałów i innych przedmiotów stanowiących własność
Uniwersytetu.
§ 27.
1. Doktorant skreślony w trakcie trwania Szkoły Doktorskiej może ubiegać się o wznowienie
kształcenia.
2. Wznowienie następuje w analogicznym etapie kolejnej Edycji Szkoły Doktorskiej.
3. Wznowienie może nastąpić w ramach limitu miejsc.
4. O konieczności przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego decyduje Dyrektor Szkoły
Doktorskiej.
§ 28.
1. Doktorant ma prawo przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej prośbę o zwolnienie
z zajęć lub usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach z powodu uczestnictwa
w ważnych przedsięwzięciach wspomagających jego rozwój naukowy/artystyczny
(konferencje naukowe, koncerty, konkursy muzyczne itp.). Decyzję o zwolnieniu z zajęć
lub usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
2. Do zwolnienia doktoranta z zajęć lub usprawiedliwienia nieobecności przez Dyrektora
Szkoły Doktorskiej uprawnia zaświadczenie lekarskie o chorobie lub zaświadczenie odpowiednich organów państwowych o wykonywaniu przez doktoranta w terminach zajęć
obowiązków konstytucyjnych, na przykład stawiennictwa w sądach.
3. W szczególnych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez uwzględnienie przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej oświadczenia doktoranta.
III. Prawa i obowiązki doktoranta
§ 29.
Doktorant ma w szczególności prawo do:
1. poszanowania godności osobistej ze strony wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu,
2. opieki merytorycznej nad realizowaną praca artystyczną i badawczą,
3. uczestniczenia w życiu Uniwersytetu, w szczególności z zakresie działalności artystycznej
i naukowej,
4. korzystania z infrastruktury, sprzętu oraz zasobów bibliotecznych i informatycznych Uniwersytetu na zasadach ustalonych dla studentów, chyba że akty wewnętrzne Uniwersytetu
stanowią inaczej,
5. zawieszania kształcenia i wydłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej na zasadach
określonych w regulaminie,
6. powszechnego ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
7. otrzymywania stypendium doktoranckiego zgodnie z Ustawą,
8. przerw wypoczynkowych w wymiarze 8 tygodni w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,

9. ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,
10. działania w Samorządzie Doktorantów,
11. uczestniczenia w pracach organów i innych gremiów Uniwersytetu poprzez swoich przedstawicieli na zasadach określonych w Ustawie, Statucie oraz Regulaminie Samorządu Doktorantów UMFC,
12. zrzeszania się w organizacjach doktorantów.
§ 30.
Do obowiązków doktoranta należy w szczególności:
1. postępowanie zgodnie z treścią ślubowania,
2. przestrzeganie Statutu, Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz zarządzeń władz UMFC,
3. realizacja programu kształcenia,
4. obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach,
5. prowadzenie pracy artystycznej lub/i badawczej,
6. terminowe zaliczanie poszczególnych przedmiotów,
7. terminowe realizowanie indywidualnego planu badawczego,
8. dbałość o dobre imię UMFC i kultywowanie jego tradycji, a także poszanowanie mienia
Uczelni.
§ 31.
Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Ustawie,
aktach wykonawczych oraz Statucie.
§ 32.
W sprawach nieuregulowanych w Ustawie i Regulaminie rozstrzyga Rektor.

