75.0200.109.2015
Zarządzenie nr 101
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 30 września 2015 roku
w sprawie:

szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich
prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 6 Regulaminu studiów
doktoranckich przyjętego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą nr 46/IV/2015
z dnia 29 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:
§1
Od roku akademickiego 2015/2016 ulega zmianie sposób dokumentacji przebiegu studiów
doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
§2
1. Indeks nie stanowi podstawy dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich i nie jest
wymagany do rozliczenia roku. Przebieg studiów doktoranckich dokumentowany jest w:
1) systemie informatycznym uczelni;
2) kartach okresowych osiągnięć doktoranta sporządzonych w postaci wydruków danych
z systemu informatycznego uczelni;
3) protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych
zgromadzonych w systemie informatycznym uczelni.
2. Indeks wydawany jest na pisemny wniosek doktoranta skierowany do kierownika studiów
doktoranckich.
3. Na wniosek doktoranta prowadzący przedmiot wpisuje ocenę do indeksu.
§3
1. Doktorant ma obowiązek dokonać rejestracji na przedmioty realizowane w danym roku
akademickim w terminie ustalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
Rejestracja doktorantów na zajęcia może odbywać się drogą rejestracji elektronicznej
za pośrednictwem systemu USOSweb bądź przez pracownika sekretariatu jednostki
organizacyjnej prowadzącej tok studiów doktoranckich.
2. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji doktorant jest zobowiązany do dokonania podpięcia
przedmiotu pod odpowiedni program studiów.
§4
1. Wprowadza się protokoły zaliczenia przedmiotu, zwane dalej „protokołami”, sporządzane
w postaci wydruków z systemu USOSweb.
2. Wydruki protokołów mogą być sporządzone jedynie po uprzednim wpisaniu ocen
do systemu USOSweb i tylko na podstawie znajdujących się tam danych.

§5
1. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb.
2. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do:
1) ogłoszenia ocen w terminie 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia;
2) dostarczenia do właściwego sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej tok
studiów doktoranckich zatwierdzonych i podpisanych przez siebie zbiorczych
protokołów w terminie 10 dni od ostatniego terminu egzaminu lub zaliczenia, jednak
nie później niż do 30 września.
3. Doktoranci zobowiązani są do sprawdzenia przed zakończeniem roku akademickiego,
czy wszystkie uzyskane przez nich oceny są wpisane do systemu USOSweb.
§6
1. Wprowadza się karty okresowych osiągnięć doktoranta, zwane dalej „kartami”, sporządzane
w postaci wydruków z systemu USOS.
2. Pracownicy sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej tok studiów doktoranckich
przygotowują karty na podstawie danych znajdujących się w systemie USOS w celu
rocznego rozliczenia doktoranta.
3. Na karcie uwzględnione są informacje o przedmiotach zaliczonych przez doktoranta
w danym roku akademickim.
§7
1. Zaliczenie przez kierownika studiów doktoranckich roku studiów następuje na podstawie
sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta w danym roku akademickim, opinii
opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach
w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz innych dokumentów wymaganych przez plan
i program studiów doktoranckich.
2. Część sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta w danym roku akademickim
stanowi karta okresowych osiągnięć doktoranta, o której mowa w § 6.
3. W skład sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta mogą wchodzić dodatkowo
w szczególności informacje na temat ocen z przedmiotów zaliczanych w ramach tzw.
wykładów gościnnych oraz w ramach zajęć realizowanych poza Uniwersytetem
Jagiellońskim.
4. Wzór sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta w danym roku akademickim
ustala rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

