
ZAWIESZENIE KSZTAŁCENIA W 
SZKOLE DOKTORSKIEJ

przepisy, wypełnianie wniosku, 

niezbędne dokumenty



ART. 204 UST. 3 USTAWY PRAWO O 
SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Art. 204.

3. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu

rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.



ART. 209 USTAWY PRAWO O 
SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może

przekroczyć 4 lat.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia

w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2.

6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez

podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o

której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.



REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Kierownik programu prowadzonego w szkole doktorskiej może wyrazić zgodę

na zawieszenie kształcenia na czas urlopu na zasadach określonych w ustawie i

regulaminie szkoły doktorskiej.



CO TO OZNACZA…?

• Skorzystanie z zawieszenia kształcenia stanowi uprawnienie, nie jest

obowiązkiem doktoranta.

• Doktorant może zdecydować o tym, czy chce skorzystać z

zawieszenia kształcenia. Jeśli wyraża taką chęć, wówczas powinien

złożyć odpowiedni wniosek.



CO TO OZNACZA…?

• Doktorant, który skorzysta z zawieszenia kształcenia na okres

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu

rodzicielskiego będzie otrzymywał w tym czasie stypendium

doktoranckie.

• Wysokość stypendium w okresie zawieszenia będzie wyliczana przy

odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących ustalania zasiłku

macierzyńskiego.



CO TO OZNACZA…?

• Okres ten nie będzie się wliczał do 4-letniego okresu pobierania

stypendium doktoranckiego. Jednocześnie zostanie zachowana

możliwość ubiegania się o środki z programów grantowych, a także z

programów stypendialnych oferowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne



CO TO OZNACZA…?

• Doktorant, który dobrowolnie wykupił ubezpieczenie chorobowe,

może w okresie zawieszenia kształcenia pobierać również zasiłek

macierzyński na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

• Przepisy te nie dotyczą doktorantów będących uczestnikami

studiów doktoranckich (doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie

przed rokiem akademickim 2019/2020).



O CZYM JESZCZE WARTO 
WIEDZIEĆ?

Zgodnie z opinią Zespołu Radców Prawnych UJ

w sytuacji zawieszenia kształcenia, o której

mowa w art. 204 ust. 3 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce z powodu

korzystania z urlopu macierzyńskiego,

ojcowskiego oraz z urlopu rodzicielskiego,

okres tego zawieszenia nie powinien być

brany pod uwagę do obliczania terminu

oceny śródokresowej (powoduje jej

odroczenie).



WYMAGANE DOKUMENTY

Jeśli chcesz ubiegać się o zawieszenie

kształcenia w szkole doktorskiej, pamiętaj:

- konieczne jest złożenie wniosku,

- może to nastąpić na okres odpowiadający

czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopu ojcowskiego oraz urlopu

rodzicielskiego.



DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?

Wypełnij wniosek i skieruj go do właściwego

Kierownika programu prowadzonego w

szkole doktorskiej



GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU?

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz

skorzystać z gotowego wzoru dostępnego

tutaj:

• wniosek o wyrażenie zgody na

zawieszenie kształcenia w szkole

doktorskiej

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/Wniosek+o+zawieszenie+kszta%C5%82cenia+w+szkole+doktorskiej/b0cb8100-31ab-4c93-92ae-1840cdd79cea


CO ZROBIĆ JEŚLI…

jesteś osobą 
niepełnosprawną lub 

znajdujesz się w 
szczególnej sytuacji 

zdrowotnej

• PAMIĘTAJ:

Doktoranci z niepełnosprawnością mogą 

ubiegać się o dostosowanie sposobu 

organizacji i właściwej realizacji procesu 

dydaktycznego, w tym warunków 

odbywania studiów do rodzaju 

niepełnosprawności!

W tym celu skontaktuj się z 

pracownikami Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych (DON)

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji

