
Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r.  

Informacja Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych  

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej   

w sprawie szczegółowych zasad korzystania z Indywidualnego Programu Studiów przez 

uczestników studiów doktoranckich 

 

W związku z treścią art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz treścią § 14 

Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 34/2017 Rektora APS z dnia 19 

kwietnia 2017 r., informuję, że:  

1) Uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich (rocznik 2018/2019), 

zamierzający realizować studia doktoranckie i uzyskać stopień doktora według 

dotychczasowych zasad, winni wszcząć przewód doktorski w ramach studiów 

doktoranckich najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz zrealizować cały program 

studiów w terminie umożliwiającym ukończenie przewodu i uzyskanie stopnia 

doktora do dnia 31 grudnia 2021 r.  

2) Uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich zamierzający skorzystać z 

powyżej opisanej możliwości mogą występować w trybie § 14 Regulaminu studiów 

doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej o zgodę Rady Wydziału Nauk 

Pedagogicznych na odbywanie studiów doktoranckich w trybie indywidualnego 

programu studiów, tak aby ukończyć je i osiągnąć wymaganą liczbę punktów ECTS 

poprzez zrealizowanie całego programu studiów w terminie umożliwiającym 

zakończenie przewodu do dnia 31 grudnia 2021 r.  

3) Wnioski do Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w tej sprawie powinny być 

składane za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich do dn. 31 maja 2019 

r.  

4) Wnioski powinny zawierać szczegółowy harmonogram realizacji programu studiów i 

winny być złożone na ustalonym przez Dziekana wzorze.  

5) Osoby, które nie skorzystają z ww. możliwości i nie zakończą przewodu doktorskiego 

w ramach studiów doktoranckich do 31 grudnia 2021 roku, będą mogły ubiegać się 

o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach.  

6) Informuję jednocześnie, iż w ramach studiów doktoranckich prowadzonych według 

dotychczasowych zasad a rozpoczętych najpóźniej przed rokiem akademickim 

2019/2020 istnieje możliwość wszczęcia w okresie od 30 września 2019 r. do 31 

grudnia 2020 r. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1668) według zasad obowiązujących w okresie przejściowym, a 

wynikających z art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.– Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). Studia te 

muszą być ukończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Dr hab., prof. APS Danuta Uryga 

Kierownik Studiów Doktoranckich WNP 


