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ZARZĄDZENIE Nr 72/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia  3 września 2004 r. 
 

wprowadzające zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje: 
 
 
 § 1. W Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim sta-
nowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 42/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
2 sierpnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
    1/ w § 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 
   „8/ przedstawianie radzie wydziału (radzie instytutu) informacji o działalności  
     studiów (w tym listy osób skreślonych ze studiów),”, 
 
    2/ w § 11 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
 
   „9/ sporządzanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów.”, 
 
    3/ w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
  „4. Uczestnicy  studiów doktoranckich  dziennych są zobowiązani do  prowadzenia 
zajęć dydaktycznych  w  wymiarze  nie  przekraczającym 90 godzin obliczeniowych  rocznie. 
O  liczbie godzin, które  powinien prowadzić  uczestnik  studiów doktoranckich  decyduje  
rada  wydziału  (rada instytutu) zgodnie  z  ustalonym programem studiów doktoranckich.”, 
 
    4/ w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
  „6. Słuchacze trybu stacjonarnego, w przypadku przekroczenia ustalonej liczby 
godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych, mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne odpłat-
nie.”, 
 
    5/ § 16 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 16. Programy studiów doktoranckich powinny uwzględniać przerwę w okresie 
wakacyjnym w wymiarze ośmiu tygodni.”, 
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    6/ § 20 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 20. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubezpieczenia społecznego 
i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepi-
sach.”, 
 
    7/ § 21 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 21. 1. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mogą otrzymać na czas trwania 
studiów stypendium uniwersyteckie, spoza Uniwersytetu lub studiować bez stypendium. Sty-
pendium przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany przez komisję 
egzaminacyjną, a w szczególnych przypadkach – zaopiniowany przez kierownika studiów 
doktoranckich i dziekana. 
 
   2. Wysokość stypendium uniwersyteckiego nie może być niższa niż 60% mini-
malnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w szkole wyższej. 
 
   3. Wysokość stypendium może ulec zmianie w terminach określonych dla prze-
prowadzenia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Wrocław-
skiego. 
 
   4. Stypendium, o którym mowa w ust. 2, może być podwyższone o kwotę równą 
dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 
 
   5. Uczestnicy studiów doktoranckich nie pobierający stypendium mogą otrzy-
mać stypendium w kwocie równej dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia. 
 
   6. Dodatek wymieniony w ust. 4 i 5 jest przyznawany na zasadach i w wysoko-
ści obowiązującej dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
   7. Uczestnik dziennych studiów doktoranckich otrzymujący stypendium, o któ-
rym mowa w ust. 1, może podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika tych studiów. Wykonywanie pracy nie powinno 
kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.”, 
 
    8/ § 25 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 25. 1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykazuje dostatecznych postę-
pów w pracy naukowej, a zwłaszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych pro-
gramem studiów, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej lub 
nie złoży rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem studiów – może być skre-
ślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 
 
   2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje 
kierownik studiów. 
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   3. Skreślenie z listy uczestnika dziennych studiów doktoranckich powoduje utra-
tę świadczeń. Wypłatę świadczeń wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 
 
   4. Oryginał i kopię decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranc-
kich kierownik studiów dostarcza do Działu Badań Naukowych w terminie siedmiu dni od 
daty podjęcia decyzji. Od tej decyzji służy doktorantowi odwołanie do Rektora w terminie 
czternastu dni od jej otrzymania.”, 
 
    9/ w § 26: 
 
        - ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 
  „1. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich Rektor mo-
że wystąpić o zwrot stypendium. Decyzję o zwrocie stypendium Rektor podejmuje po 
uprzednim zaopiniowaniu jej przez dziekana.”, 
 
       - ust. 3 skreśla się, 
 
    10/ po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu: 
 
  „29a Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają odpowiedzialności dyscyplinar-
nej na zasadach określonych dla studentów w odrębnych przepisach.”. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
              
          
 
            
 
 
 
 


