
 
 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
 studia doktoranckie z zakresu pedagogiki 

informacja dla doktorantów dWNP 
aktualnego 4. roku oraz będących na przedłużeniach 

 
Studia doktoranckie w APS trwają 4 lata. 
Przedłużenie studiów odbywa się na wniosek doktoranta  - wniosek do pobrania. 
Warunkiem przedłużenia jest uzyskanie kompletu zaliczeń z bieżącego roku akademickiego. 
-> Zatem decyzja dotycząca przedłużenia będzie podjęta dopiero po zaliczeniu roku akademickiego 
2019/2020, a co za tym idzie po złożeniu sprawozdania, którego termin złożenia - na pisemny 
wniosek doktoranta, może zostać przedłużony do dnia 15.09.2020 r.  
 
Zgodnie z Regulaminem jest możliwe przedłużenie studiów doktoranckich maksymalnie o 4 lata. 
Podstawa prawna przedłużenia studiów: §19 Regulaminu studiów doktoranckich 

I. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego - na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, 
łącznie 1 rok (§19 ust. 1) 

II. w związku z: 
1) czasową niezdolnością do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą (§19 ust. 2 

pkt 1), 
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny (§19 ust. 2 

pkt 2), 
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem 

o orzeczonej niepełnosprawności (§19 ust. 2 pkt 3) 
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (§19 ust. 2 pkt 4) 

   - łącznie nie dłużej niż rok 
III. Konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż 2 lata  

(§19 ust. 3).  
 

Jeżeli przyczyną przedłużenia studiów doktoranckich jest konieczności przeprowadzenia długotrwałych 
badań wymagana jest pozytywna opinia promotora naukowego. 
 
Kierownik studiów doktoranckich może udzielić doktorantowi rocznego urlopu w przypadku 
wystąpienia ważnych okoliczności losowych, innych niż ww. (§20 ust. 1 i 2). Urlop udzielany jest  
na wniosek doktoranta - wniosek do pobrania. 

 
Decyzja podejmowania jest indywidualnie przez Kierownika studiów doktoranckich. 

 
Okres przedłużenia musi obejmować obronę studiów doktoranckich (§19 ust. 4 ww. Regulaminu). 
 
Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią prosimy o przesianie wszystkich wniosków w formie 
elektronicznej. Honorowany będzie skan wniosku zawierający podpis doktoranta i promotora 
naukowego  (opinia promotora jest wymagana w przypadku wniosku o  przedłużenie studiów z uwagi 
na długotrwałe badania).  W przypadkach szczególnie uzasadnionych przesłanie opinii przez promotora 
naukowego  z uczelnianego konta poczty elektronicznej (aps.edu.pl) będzie uznane za skuteczne. 
 
Wnioski prosimy wysyłać w terminie do 30.06.2020 r. (w przypadku wcześniejszego wystąpienia  
z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania, do dnia 15.09.2020 r.) 
 

http://www.aps.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie-w-zakresie-pedagogiki/formularze-do-pobrania/
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie-w-zakresie-pedagogiki/akty-prawne/
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie-w-zakresie-pedagogiki/formularze-do-pobrania/


 
 
- do Biura ds. Obsługi Procedur Awansowych na adres: aiwan@aps.edu.pl 

mailto:aiwan@aps.edu.pl

