Zarządzenie Nr 97/19
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad potwierdzania obecności doktorantów Szkoły Doktorskiej
Politechniki Świętokrzyskiej w miejscu prowadzenia badań
Na podstawie art. 23 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668 ze zm.) w związku z § 28 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice
Świętokrzyskiej wprowadzonego Uchwałą Senatu Nr 261/19 z dnia 25 września 2019 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w Szkole Doktorskiej
(zw. dalej Szkołą) oraz wsparcia doktorantów Szkoły (zw. dalej doktorantami) w realizacji
przez Nich programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego, zgodnie
z Regulaminem Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej (zw. dalej Regulaminem),
wprowadza się zasady potwierdzania obecności doktorantów w miejscu prowadzenia badań.
§ 2.1. Doktorant w celu realizacji programu kształcenia oraz indywidualnego programu
badawczego zobowiązany jest do obecności w Politechnice Świętokrzyskiej lub
w innym miejscu prowadzenia badań w wymiarze czasu określonym w Regulaminie tj. nie
mniej niż 30 godzin tygodniowo.
2. Tydzień określa się jako 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Wymagana
tygodniowa liczba godzin obecności pomniejszana jest o 6 godzin za każdy roboczy dzień
tygodnia, na który przypada święto państwowe.
§ 3. Na wniosek doktoranta zaopiniowany przez promotora, w uzasadnionych
indywidualną sytuacją przypadkach, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na realizacją
programu kształcenia oraz indywidualnego programu badawczego w innych terminach niż
określone w § 2 ust. 2.
§ 4.1. Potwierdzanie obecności w Uczelni odbywa się przy pomocy systemu
elektronicznego (zw. dalej systemem), tj. kart identyfikacyjnych i ich czytników.
2. Szkoła organizuje szkolenie w zakresie korzystania z systemu, po którym Doktorant
otrzymuje kartą identyfikacyjną. Doktorant zobowiązany jest do ochrony karty przed jej utratą.
§ 5.1. Doktorant zobowiązany jest do zarejestrowania swojego przybycia i wyjścia
z Uczelni poprzez użycie przydzielonej mu karty elektronicznej na czytniku znajdującym się w
budynku w którym realizuje swoje zadania.
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2. Przybycie do Uczelni należy zarejestrować przy czytniku. W tym celu należy wybrać
klawisz F1 w tym czasie na wyświetlaczu LCD pojawi się napis START, a następnie zbliżyć
kartę do czytnika. Po wybraniu klawisza F1 ustawi on czytnik w pozycji START, nie ma więc
konieczności każdorazowo naciskać klawisz F1, ale należy zwrócić uwagę czy widnieje napis
– START.
3. Wyjście z Uczelni należy zarejestrować przy czytniku. W tym celu należy wybrać
klawisz F2 (wyświetli się napis – KONIEC) i zbliżyć kartę do czytnika.
4. W razie braku możliwości zarejestrowania przybycia lub wyjścia z Uczelni,
(np. zapomnienie karty), fakt ten należy zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub osobiście
w Sekretariacie Szkoły.
5. Próby odbicia karty na czytnikach znajdujących się poza wyznaczonym miejscem nie
są rejestrowane.
§ 6.1. W przypadku gdy doktorant prowadzi badania w jednostce innej niż Politechnika
Świętokrzyska na podstawie zawartej umowy, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z tej
jednostki. Wykazany w zaświadczeniu czas realizacji badań zalicza się do wymaganych 30
godzin.
2. Zaświadczenie powinno określać co najmniej zakres badań, okres i godziny ich
prowadzenia.
3. Zaświadczenie powinno być wystawione przez osobę właściwie umocowaną i może
podlegać weryfikacji przez Szkołę.
§ 7.1. Nie wypełnianie obowiązku określonego w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia
stanowi naruszenie zapisów § 28 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej i może skutkować
skreśleniem z listy doktorantów.
2. Obecność doktoranta w Uczelni w czasie zarejestrowanym w systemie może być
weryfikowana.
§ 8. Ewidencję obecności doktorantów prowadzi pracownik obsługi administracyjnej
sekretariatu Szkoły.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
13 stycznia 2020 r.

Rektor

prof. Wiesław Trąmpczyński
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