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Zarządzenie Nr 46/2000 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 lipca 2000 r. 

 
w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji i funkcjonowania  

studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim” 
 

 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-
szym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385),  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 
10  czerwca  1991 r.  w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. 
Nr 58, poz. 249 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Nr 34 i Nr 35 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 17 maja 2000 r. zarządza się, co następuje : 
 
 
 § 1. Wprowadza się „Zasady organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim”, zwane dalej Zasadami, w brzmieniu Załącznika do niniej-
szego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników stu-
diów doktoranckich do przestrzegania Zasad wprowadzonych niniejszym zarządzeniem. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 4. Tracą moc : 
   1/ zarządzenie Nr 45/95 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 paź-

dziernika 1995 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji i funkcjono-
wania studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim”, 

   2/ zarządzenie   Nr  33/99   Rektora   Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 
16 kwietnia 1999 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 45/95 Rekto-
ra Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 1995 r. w sprawie 
wprowadzenia „Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim”, 

   3/ zarządzenie Nr 48/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czer- 
wca 1999 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 45/95 Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 11 października 1995 r. w sprawie wpro-
wadzenia  „Zasad   organizacji  i  funkcjonowania  studiów  doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim”. 

 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                     Załącznik 
                     do zarządzenia Nr 46/2000 
                     z dnia 3 lipca 2000 r. 
 
 
 
ZASADY  ORGANIZACJI  I  FUNKCJONOWANIA  STUDIÓW 
  DOKTORANCKICH  W  UNIWERSYTECIE  WROCŁAWSKIM 
 
 
 
I TWORZENIE  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
  § 1. Studia doktoranckie przy jednostkach organizacyjnych Uczelni, posiadają-
cych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, tworzy i likwi-
duje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
 
  § 2. 1. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone systemem stacjonar-
nym oraz zaocznym. Pobyt za granicą związany z realizacją pracy doktorskiej wlicza się do 
okresu trwania studiów. 
 
    2. W uzasadnionych przypadkach losowych uczestnik studiów doktoranckich : 
     a/ dziennych -    może wystąpić o przedłużenie studiów o jeden rok, 
     b/ zaocznych   -   może wystąpić o przedłużenie studiów o jeden 
rok lub                                                 dwa lata . 
Dodatkowo można uzyskać zgodę na przedłużenie studiów o czas trwania urlopu macie-
rzyńskiego. 
 
    3. Decyzję o przedłużeniu studiów i okresie pobierania świadczeń podejmuje 
Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

4. Studia doktoranckie stacjonarne są finansowane ze środków przyznanych 
poszczególnym wydziałom (instytutom). 
 
    5. Studia doktoranckie zaoczne są płatne. Wysokość opłaty rocznej lub pół- 
rocznej  określa  rada  wydziału, a  zatwierdza  -  Prorektor  do  spraw  Badań  Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą. 
 
    6. Studia doktoranckie zaoczne prowadzone są w trybie studiów indywidual-
nych według programu ustalonego przez opiekuna lub promotora. Program powinien obej-
mować obowiązek zdania egzaminów przewidzianych w programie studiów dziennych. 
 
  § 3. 1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich składa dziekan (kierownik 
jednostki organizacyjnej uprawnionej  do  nadawania stopnia naukowego doktora habilito-
wanego)  w  Dziale Badań Naukowych w terminie na trzy miesiące przed proponowaną datą  
ich utworzenia. 
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2. Do wniosku należy dołączyć : 
 

     - wyciąg z protokołu z posiedzenia rady wydziału (rady naukowej jednost-
ki posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego) zawierający uchwałę uzasadniającą utworzenie studiów, 

- informację  zawierającą nazwę i program studiów z podaniem dyscypliny  
      naukowej i specjalności, 

- imienny wykaz osób przewidzianych na  opiekunów naukowych  (promo- 
      torów) oraz kandydaturę osoby na kierownika studiów, 
     - proponowaną liczbę uczestników  studiów oraz okresy rekrutacji. 
 
 
II REKRUTACJA  NA  STUDIA  DOKTORANCKIE 
 
  § 4. 1. Liczbę miejsc i stypendiów oraz terminy rekrutacji ustala rada wydziału 
stosownie do swoich możliwości finansowych i zapotrzebowania dydaktycznego, a zatwier-
dza Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
    2. Propozycje zawierające ustalenia określone w ust. 1 kierownicy studiów 
doktoranckich składają w Dziale Badań Naukowych najpóźniej na dwa miesiące przed pro-
ponowanym terminem rekrutacji. 
 
  § 5. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie dwa 
warunki : 
 
     - posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny 

równorzędny, 
     - ma średnią ocenę ze studiów nie mniejszą niż 4,0 albo posiada co naj-

mniej  dwuletni  staż  pracy zawodowej lub roczny staż  pracy naukowej 
z dziedziny odpowiadającej kierunkowi studiów. 

  
  § 6. Kandydat na studia doktoranckie składa w Dziale Badań Naukowych następu-
jące dokumenty : 
 
    - podanie, 
    - kwestionariusz osobowy, 
    - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 
    - trzy fotografie, 
    - ewentualnie opinię o przydatności do pracy naukowej. 
 
  § 7. Przyjęcie na studia doktoranckie następuje po zdaniu egzaminu konkursowego, 
który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prorektora do spraw Badań  
Naukowych i Współpracy z Zagranicą na wniosek kierownika studiów doktoranckich. 
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  § 8. Szczegółowe warunki rekrutacji ustala rada wydziału (rada naukowa), a kie-
rownik studiów doktoranckich składa je w Dziale Badań Naukowych przed rozpoczęciem 
każdej akcji rekrutacyjnej. 
 
  § 9. W terminie jednego tygodnia po egzaminie całość dokumentacji związanej z re- 
krutacją kierownik studiów doktoranckich przekazuje do Działu Badań Naukowych. 
 
  § 10. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje Prorektor do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 
III KIEROWNICY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
  § 11. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor na wniosek dziekana wy-
działu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego, zatrudnionych  w pełnym wymiarze zajęć  w  Uniwersytecie  Wro- 
cławskim. 
 
  § 12. Do  obowiązków  i  uprawnień   kierownika   studiów  doktoranckich  należy 
w szczególności : 
    - organizowanie rekrutacji na studia, 
    - występowanie z wnioskami do rady wydziału (rady naukowej) w sprawie 

powołania opiekunów naukowych (promotorów), 
    - opracowywanie projektów programu i regulaminu studiów, 
    - bieżąca kontrola przebiegu studiów (listy osób, którym zaliczono semestr, 

kierownik studiów doktoranckich przekazuje do Działu Badań Naukowych 
w terminach do 15 lutego i do 15 lipca każdego roku), 

    - przedstawianie  Prorektorowi  do  spraw  Badań  Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą, po zakończeniu semestru, informacji o postępach pracy na-
ukowej poszczególnych uczestników studiów. 

 
  § 13. Kierownikowi studiów doktoranckich może być przyznany dodatek do upo-
sażenia. Zasady przyznawania  dodatku określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z  dnia  17 maja 1994 r.  w  sprawie  wynagradzania  nauczycieli  akademickich   (Dz. 
U.  Nr 68,  poz. 297 z późniejszymi zmianami). 
 
 
IV PROGRAMY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
  § 14. 1. Programy studiów oraz regulaminy studiów ustalają rady wydziałów (rady 
naukowe), określając liczbę godzin zajęć obowiązkowych, liczbę obowiązkowych egzami-
nów  i  zaliczeń,  a zatwierdza  Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Za-
granicą. 
 
    2. Programy studiów należy ustalić w ten sposób, aby liczba godzin zajęć dy-
daktycznych ogółem w ciągu czterech lat nie była większa niż pięćset. 
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    3. Niezależnie od wymienionej w ust. 2  liczby godzin zajęć dydaktycznych, 
można dodatkowo uwzględnić w programie studiów doktoranckich sto osiemdziesiąt godzin 
na lektorat z języka obcego. 
 

4. Programy studiów doktoranckich zawierają minimum sześćdziesiąt godzin  
zajęć z przedmiotów ogólnohumanistycznych. 
 
    5. Uczestnicy studiów doktoranckich dziennych są zobowiązani do prowadze-
nia zajęć dydaktycznych w ilości stu dwudziestu godzin w ciągu roku akademickiego. 
 
    6. Uczestnicy studiów doktoranckich zaocznych mogą prowadzić zajęcia dy-
daktyczne w wymiarze godzin ustalonym przez kierownika studiów doktoranckich lub dzie-
kana wydziału. 
 
    7. Jeżeli wymaga tego specyfika kierunku, słuchacze pierwszego roku studiów 
dziennych mogą być zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, ale w okresie tym 
uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. De-
cyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor instytutu w porozumieniu z  kierownikiem studiów 
doktoranckich. 
 
    8. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia programowe na stu-
diach doktoranckich  zalicza  się  do  pensum  dydaktycznego  jedynie  zajęcia  prowadzone 
z grupami liczącymi co najmniej trzy osoby. 
 
    9. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę naukową nad dok-
torantem  zalicza się dziesięć godzin za jednego doktoranta, nie więcej jednak niż trzydzie-
ści godzin w semestrze. 
 
  § 15. Programy studiów powinny być tak ułożone, aby przewód doktorski został 
wszczęty do końca drugiego roku studiów, a złożenie rozprawy doktorskiej do recenzji, 
zdanie egzaminów doktorskich oraz ustalenie terminu obrony nastąpiło do końca czwartego 
roku studiów. 
 
  § 16. Programy studiów powinny uwzględniać przerwy w zajęciach w wymiarze 
sześciu tygodni w ciągu roku. 
 
 
V UCZESTNICY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
  § 17. Uczestnicy studiów zobowiązani są do : 
    1/ realizacji ustalonych programów i składania w ustalonych terminach 

sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, 
    2/ złożenia egzaminów doktorskich  i  obrony rozprawy doktorskiej  w  

ustalo- 
     nym terminie. 
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  § 18. Pracodawca w porozumieniu z kandydatem na dzienne studia doktoranckie 
udziela  mu  urlopu  bezpłatnego  na  czas  trwania  studiów  lub  rozwiązuje z nim umowę 
o pracę. 
 
  § 19. Uczestnikom dziennych studiów doktoranckich przysługuje uprawnienie do 
świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników. Niepracujący mał-
żonek oraz dzieci uczestnika tych studiów korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej usta-
lonych dla członków rodzin pracowników. 
 
  § 20. 1. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mogą otrzymać na czas 
trwania studiów stypendium uniwersyteckie, spoza Uniwersytetu lub studiować bez stypen-
dium. 
 
    2. Wysokość stypendium uniwersyteckiego nie może przekraczać średniego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta w szkole wyższej. Stypendia mogą być zróżnicowane 
na poszczególnych latach i wydziałach na wnioski dziekanów. 
 
    3. Wysokość stypendium może ulec zmianom w terminach określonych dla 
przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 
 
    4. W przypadku nie przyznania uczestnikowi dziennych studiów doktoranc-
kich stypendium, o którym mowa w ust. 1, może on, za zgodą zatrudniającego go praco-
dawcy, pozostać w stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
 
    5. Stypendium, o którym mowa w ust. 2, może być podwyższone o kwotę 
równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 
 
    6. Uczestnicy studiów doktoranckich nie pobierający stypendium mogą 
otrzymać stypendium w kwocie równej dodatkowi za prace w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia. 
    7. Dodatek wymieniony w  ust. 5 i 6 jest przyznawany na zasadach  i  w 
wyso- 
kości obowiązującej dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
  § 21. W przypadku, gdy uczestnik studiów ukończył je w terminie krótszym niż 
określony w § 2 oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, może otrzymać pre-
mię. Wysokość premii nie może przekraczać kwoty wynikającej z przemnożenia miesięcz-
nej kwoty przeciętnego stypendium, ustalonego dla danego roku studiów, przez liczbę mie-
sięcy, o które skrócony został okres studiów. 
 
  § 22. 1. Osobom odbywającym studia poza miejscem stałego zamieszkania przy-
sługuje prawo do odpłatnego zakwaterowania w hotelu asystenta lub domu studenckim, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku braku możliwości zapewnienia 
przez Uniwersytet Wrocławski zakwaterowania, uczestnik może  otrzymać miesięczny ry-
czałt na wynajęcie lokalu mieszkalnego w wysokości nie przekraczającej 20 % przeciętnego 
stypendium. 
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    2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, przyznaje i wypłaca uczestnikowi stu-
diów Uniwersytet Wrocławski lub zatrudniający go pracodawca ze środków własnych. 
 
 
 
 
    3. Uniwersytet Wrocławski wypłaca ryczałt i inne świadczenia wyłącznie 
doktorantom, którzy otrzymują na Uczelni stypendia. 
 
  § 23. Okres odbywania dziennych studiów doktoranckich niezależnie od daty ich 
zakończenia, jednak nie dłużej niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zale-
żą uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od 
daty zakończenia tych studiów i jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
 
  § 24. 1. Uczestnik studiów, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy 
naukowej, a zwłaszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych programem stu-
diów, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej lub nie złożył 
rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem studiów,  zostaje skreślony z listy 
uczestników studiów doktoranckich. 
 
    2. Decyzję o otwarciu i zamknięciu przewodu doktorskiego podejmuje rada 
wydziału (rada naukowa), a decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów i zwrocie sty-
pendium  –  Prorektor do  spraw  Badań Naukowych  i  Współpracy z Zagranicą. 
Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów i zwrocie stypendium przysługuje od-
wołanie do Rektora w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania. 
 
    3. Skreślenie z listy uczestnika studiów powoduje utratę świadczeń. Wypła-
tę świadczeń wstrzymuje się z pierwszym dniem następnego miesiąca. 
 
  § 25. 1. Osoba skreślona z listy uczestników studiów zobowiązana jest do zwrotu 
całej kwoty pobranego stypendium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta 
może zostać obniżona, nie więcej jednak niż do połowy. Obowiązek zwrotu stypendium nie 
dotyczy osób, które zrezygnowały ze studiów na pierwszym roku. 
 
    2. W przypadku inwalidztwa, długotrwałej choroby lub innych przyczyn 
niezawinionych, osoba skreślona z  listy uczestników studiów  może  zostać zwolniona z 
obowiązku zwrotu kwoty pobranego stypendium. 
 
  § 26. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego (wydatki 
promotora i recenzentów związane z kosztami delegacji, wynagrodzenie promotora i recen-
zentów oraz koszty administracyjne w wysokości ustalonej przez Rektora) na zaocznych 
studiach doktoranckich pokrywa student lub instytucja kierująca go na studia. 
 
 
VI ZADANIA  DZIAŁU  BADAŃ  NAUKOWYCH 
 
  § 27. Do zadań Działu Badań Naukowych należy w szczególności : 
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    - załatwianie spraw formalnych związanych z utworzeniem i zamknięciem 
studiów, 

    - podawanie do publicznej wiadomości informacji o przyjmowaniu zgło-
szeń na studia (ogłoszenia w prasie), 

    - przyjmowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie na studia, 
 
 
    - przygotowywanie dokumentów kandydatów oraz druków protokołów na 

komisję egzaminacyjną, 
    - informowanie zainteresowanych o przyjęciu na studia, 
    - wypisywanie indeksów, 
    - informowanie kierowników studiów o aktualnych przepisach dotyczących 

kształcenia kadry naukowej, 
    - załatwianie spraw formalnych związanych z przydzielaniem stypendiów, 

ryczałtów lokalowych i premii za wcześniejsze ukończenie studiów, zała-
twianie  spraw  związanych z przedłużeniem pobierania stypendiów, limi-
tem miejsc na studia, 

    - prowadzenie spraw związanych z planowaniem studiów, sprawozdawczo-
ścią i statystyką. 

 
  § 28. Dokumentacja studiów doktoranckich prowadzona przez Dział Badań Na-
uko- wych obejmuje : 
    - teczki osobowe uczestników studiów doktoranckich oraz materiały z 

prze- biegu studiów, 
    - protokoły z postępowania egzaminacyjnego, 
    - album uczestników studiów doktoranckich, 
    - ewidencję indeksów i legitymacji, 
    - materiały   dotyczące   przydzielonych  stypendiów,  ryczałtów  lokalo-

wych i premii, 
    - akta dotyczące organizacji i funkcjonowania poszczególnych studiów 

doktoranckich, 
    - materiały dotyczące planowania, sprawozdawczości i statystyki. 
 
 
VII  NADZÓR  NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
  § 29. Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawują właściwe rady 
wydziałów (rady naukowe). 
 
  § 30. Nadzór nad działalnością utworzonych w Uniwersytecie Wrocławskim stu-
diów doktoranckich sprawuje - z upoważnienia Rektora – Prorektor do spraw Badań Na-
ukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 
 
 
             
 


