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ZARZĄDZENIE Nr  37/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                                        z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
 
 

w sprawie działania Seminarium Doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich 
 i Europejskich im. Willy Brandta  Uniwersytetu Wro cławskiego 

 
 

 W celu realizacji postanowień Porozumienia pomiędzy Deutscher Akademischer 
Austauschdienst a Uniwersytetem Wrocławskim z dnia 18 czerwca 2002 r. dotyczącym 
utworzenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, 
a w szczególności zapewnienia przez Centrum opieki naukowej osobom zmierzającym do 
uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu problematyki studiów niemieckich  
i  europejskich  oraz  na  podstawie  art.  49  ust. 2  ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkol- 
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 
 
 § 1. 1. W Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, zwanym 
dalej „Centrum” działa Seminarium Doktorskie. 
 
   2. Seminarium Doktorskie przygotowuje uczestników do obrony pracy 
doktorskiej na podstawie przewodów doktorskich prowadzonych przez właściwe Rady 
Wydziałów lub Rady Naukowe Instytutów. 
 
   3. Koszty  związane  z  prowadzeniem Seminarium Doktorskiego, zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu, pokrywa Centrum. 
 
 § 2. 1. Seminarium Doktorskim kieruje Kierownik powołany przez Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Dyrektora Centrum spośród osób posiadających 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
 
   2. Uprawnienia i obowiązki Kierownika Seminarium Doktorskiego jak również 
zasady działania Seminarium Doktorskiego określa Regulamin Seminarium Doktorskiego 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie 
Wrocławskim, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
   3. Uczestnicy Seminarium Doktorskiego mogą otrzymać na czas trwania 
Seminarium stypendium doktorskie. 
Zasady przyznawania wyżej wymienionego stypendium określa Załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Nadzór nad działalnością Seminarium Doktorskiego sprawuje Kolegium. 
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 § 4. Nadzór  nad  wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do  
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 5. Traci moc zarządzenie Nr 17/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
10 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Seminarium Doktorskiego w Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 6. Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem  podpisania,  z  mocą   od   dnia  26 sty- 
cznia 2005 r.  
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           Załącznik Nr 1 
           do zarządzenia Nr 37/2005 
           z dnia  29 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
 

REGULAMIN 
Seminarium Doktorskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich  

im. Willy Brandta  Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

 § 1. 1. Seminarium Doktorskie jest przeznaczone dla absolwentów uczelni polskich, 
jak również absolwentów uczelni i pracowników ośrodków naukowych z zagranicy. 
 
   2. Seminarium Doktorskie trwa sześć semestrów i jest prowadzone systemem 
dziennym. 
 
          3. Seminarium Doktorskie jest  nieodpłatne. Liczbę  miejsc i stypendiów ustala 
Rektor w porozumieniu z Kolegium, stosownie do możliwości organizacyjnych i finansowych 
Centrum. 
 
 § 2. 1. Szczegółowe zasady, tryb oraz terminy rekrutacji na Seminarium określa 
Dyrektor Centrum w porozumieniu z Kolegium, uwzględniając postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

        
       2. Kandydat na Seminarium Doktorskie składa w Sekretariacie Centrum 

następujące dokumenty: 
    a/ podanie wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium (jeśli zamierza się 
                  o nie ubiegać), 
    b/ kwestionariusz osobowy, 
    c/ odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra, 
    d/ trzy fotografie, 

 e/ opinię promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracowni- 
  ka naukowego o przydatności do pracy naukowej, 

    f/ ewentualny wykaz publikacji, 
 g/ potwierdzenie dobrej znajomości  jednego z  trzech języków :  niemieckie-  
  go, francuskiego lub angielskiego. 
 

 § 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna 
powołana  przez  Rektora  na wniosek  Dyrektora Centrum,  spośród  członków Kolegium. 
W skład Komisji wchodzi również przedstawiciel mianowany przez Rektora. 
 
          2. Rektor zatwierdza listę uczestników przyjętych na Seminarium Doktorskie  
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 
 
 § 4. 1. Program Seminarium ustala Dyrektor Centrum w porozumieniu z Kolegium. 
Program Seminarium zatwierdza Rektor. 
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          2. Otwarcie przewodu doktorskiego winno nastąpić do końca drugiego roku 
Seminarium Doktorskiego. Odpowiedni wniosek w tej sprawie składa osoba ubiegająca się 
o nadanie stopnia doktora. Wniosek przedkłada się Radzie Wydziału odpowiadającej 
specjalności doktoranta i przygotowywanej pracy doktorskiej lub właściwej Radzie Naukowej 
Instytutu uprawnionego do nadania stopnia doktora. 
 
   3. Promotorzy przedstawiają pracę doktorską właściwej Radzie Wydziału lub 
Radzie Naukowej Instytutu. Dalsze postępowanie odbywa się według zasad ustalonych dla 
przeprowadzania przewodów doktorskich na wydziałach lub w instytutach. 

 
 § 5. 1. Uczestnicy Seminarium obowiązani są do realizacji ustalonego programu 
Seminarium i składania promotorom, w ustalonych terminach, sprawozdań z przebiegu pracy 
naukowej.  
 
   2. Promotorzy zobowiązani są do przekazania Kierownikowi Seminarium, raz 
na semestr, informacji o postępach w pracy naukowej doktorantów. 
 
       3. Niewywiązanie się z obowiązków określonych w ust. 1 lub rezygnacja 
uczestnika z udziału w Seminarium stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników 
Seminarium Doktorskiego.    
 
 § 6. 1. Skreślenia z listy uczestników Seminarium dokonuje Prorektor do spraw 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na wniosek Kierownika Seminarium. 
 
         2. Od decyzji Prorektora służy odwołanie do Rektora w terminie siedmiu dni od 
dnia doręczenia decyzji o skreśleniu. 
 
         3. Decyzja o skreśleniu winna zawierać: 
    1/ datę skreślenia, 
    2/ przyczynę powodującą skreślenie, 
    3/ warunki zwrotu stypendium, jeżeli  przyczyną skreślenia  były  niedostate- 
     czne  postępy  w pracy  naukowej  lub rezygnacja z uczestnictwa z  innych 
      przyczyn  niż  choroba  lub  zdarzenie losowe uniemożliwiające kontynuo- 
     wanie  uczestnictwa w Seminarium, 
    4/ pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. 
 
 § 7. 1. Uczestnictwo w Seminarium Doktorskim w Centrum nie jest zaliczane do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Uczestnicy Seminarium nie są 
objęci ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym – o czym należy pisemnie 
poinformować kandydatów na uczestników Seminarium, najpóźniej w zawiadomieniu o dacie 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 

       2. Uczestnicy Seminarium składają pisemne oświadczenie, że wyżej wymienio- 
ne warunki przyjęli do wiadomości. 
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 § 8. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Seminarium Doktorskiego należy  
w szczególności: 
   1/ uczestniczenie w rekrutacji, 
   2/ opracowywanie projektów programu  i  szczegółowego  Regulaminu  Semina- 
    rium, 
   3/ kierowanie przebiegiem Seminarium, 
   4/ zaliczanie semestrów, 
   5/ przedstawianie   Prorektorowi  do  spraw  Badań  Naukowych   i  Współpracy  
    z  Zagranicą, po zakończeniu  semestru, informacji o  postępach pracy nauko- 
     wej poszczególnych uczestników Seminarium, a  po zakończeniu roku akade- 
     mickiego – Radzie Naukowej Centrum oraz Rektorowi, 
   6/ w przypadkach uzasadnionych – występowanie o skreślenie z listy 

uczestników Seminarium. 
 
 § 9. Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być 
dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia 37/2005 
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 

 
 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W CENTR UM  
STUDIÓW NIEMIECKICH I EUROPEJSKICH IM. WILLY BRANDT A 

NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 
 

 
 § 1. 1. Kandydat  na  uczestnika  Seminarium  Doktorskiego  jak  i  uczestnik   Semi- 

narium mogą ubiegać się o przyznanie stypendium doktorskiego.  
 

   2. Kandydat ubiegający się o przyznanie  stypendium doktorskiego  składa  łącz- 
nie z  podaniem o przyjęcie na Seminarium Doktorskie wniosek o przyznanie stypendium 
doktorskiego wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

 
   3. Uczestnik  Seminarium  Doktorskiego  składa  wniosek  o  przyznanie stypen- 

dium do Kierownika Seminarium na koniec danego roku akademickiego. 
 
 § 2.  Wysokość stypendium na dany rok akademicki ustala Dyrektor Centrum po zapo-
znaniu się z opinią Kolegium. 
 
 § 3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku. Okres pobierania 
stypendium może być przedłużony na następny rok akademicki w trybie § 1 ust. 3 i § 4 ust. 1 
pkt 2 niniejszych Zasad. 
 

 § 4. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor Centrum: 
    1/ po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego przepro-
         wadzanego  przez Komisję  Kwalifikacyjną – w  przypadku  kandydata  na              
                         uczestnika Seminarium, 
    2/ po zapoznaniu się z opinią wydaną przez Kolegium – w przypadku ucze-
            stnika Seminarium. 
 
   2. Komisja Kwalifikacyjna, opiniując  wniosek  kandydata  na uczestnika  Semi- 

narium, bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 
    1/ dotychczasowy dorobek naukowy, 
    2/ referaty  na  konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych, 
    3/ działalność w organizacjach naukowych.  

   3. Kolegium wydaje opinię na podstawie wniosku uczestnika Seminarium 
zgłoszonego i zaopiniowanego przez Kierownika Seminarium. 

   4. Kierownik  Seminarium  opiniuje wniosek biorąc pod uwagę:  
    1/ możliwości finansowe Centrum,  

       2/ znaczny stopień zaawansowania prac nad rozprawą doktorską,  
        3/ osiągnięcia  w  pracy  dydaktycznej i organizacyjnej  w  Centrum  Studiów   
                        Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta. 
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 § 5. 1. Wyjazd uczestnika Seminarium na stypendium zagraniczne jak i inny wyjazd 
w celach naukowych, na który uczestnikowi Seminarium zostało przyznane odrębne stypen-
dium, trwające powyżej jednego miesiąca, powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium dok-
torskiego przez okres pobierania odrębnego stypendium. 
 

   2. W razie nie wywiązywania się uczestnika Seminarium z obowiązków określo-
nych  w  Regulaminie  Seminarium  Doktorskiego,  Kierownik  Seminarium na wniosek pro-
motora lub z własnej inicjatywy może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium. 

 
   3. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium doktorskiego podejmuje Kierow-

nik Seminarium po zaopiniowaniu przez Kolegium, określając okres, na który stypendium 
zostaje wstrzymane oraz obowiązki, które stypendysta winien w tym czasie wykonać. 
 
 § 6. 1. Uczestnik Seminarium traci stypendium doktorskie w przypadku: 

    1/ skreślenia z listy uczestników Seminarium, w związku z niedopełnieniem
        obowiązków  naukowych  i  organizacyjnych  określonych  w Regulaminie    
        Seminarium Doktorskiego, 
    2/ nie wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 3 - w określonym   
            terminie; 
    3/ nie  przystąpienia  do obrony w  ciągu roku od zakończenia Seminarium.  
 

   2. Decyzję o cofnięciu stypendium wydaje Dyrektor Centrum. 
 
  § 7. 1. Uczestnik  Seminarium,  w  przypadkach  wymienionych  w § 6, zobowiązany 

jest do zwrotu  pobranego stypendium z całego okresu uczestnictwa w Seminarium, z zastrze- 
żeniem  § 7 ust. 3 niniejszych Zasad.  

 
   2. W   szczególnie  uzasadnionych   przypadkach, uczestnik   Seminarium  może 

zwrócić się do Kierownika Seminarium z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zwrotu  
w całości lub w części pobranego stypendium, wskazując okoliczności uzasadniające prośbę. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum po uprzednim zaopiniowaniu przez Ko-
legium. 

 
    3. Obowiązek zwrotu stypendium nie dotyczy osób, które zrezygnowały w ciągu 

pierwszego semestru  z  uczestnictwa w  Seminarium.  
 
 § 8. Od decyzji Dyrektora Centrum wydanych w trybie niniejszych Zasad, przysłu-
guje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie 14 dni licząc od 
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Centrum. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
 
 
 
 
 
 


