
 

UCHWAŁA Nr 69/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
 

„1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich składa dziekan na wniosek rady 
wydziału (rady instytutu) w Dziale Nauczania, nie później niż siedem miesięcy przed 
proponowaną datą ich utworzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:  
1) odpis uchwały rady wydziału (rady instytutu)  w sprawie utworzenia studiów 

doktoranckich wraz z merytorycznym uzasadnieniem ich utworzenia;  
2) informację zawierającą nazwę studiów doktoranckich, określenie obszaru 

wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których mają być 
prowadzone studia doktoranckie; czas trwania studiów (nie krótszy niż 2 lata i 
nie dłuższy niż 4 lata); formę studiów, warunki i tryb rekrutacji; 

3) informację zawierającą określenie celów i efektów kształcenia; 
4) odpis uchwały rady wydziału (rady instytutu) w sprawie uchwalenia programu 

studiów doktoranckich wraz z opiniami wydziałowych (kierunkowych) zespołów 
ds. oceny jakości kształcenia; 

5) kandydaturę osoby na kierownika studiów doktoranckich; 
6) informację o maksymalnej liczbie uczestników studiów doktoranckich na  

I roku; 
7) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli 

przewidywane jest ich utworzenie, ustaloną zgodnie z odrębnymi przepisami;  
8) umowy i porozumienia o współpracy – w przypadku studiów środowiskowych; 
9) listę jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej 

dyscyplinie naukowej.”; 
 
2) w § 5 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu: 
 

„7. W okresie wystąpienia przyczyny przedłużenia studiów doktoranckich w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, doktorant zachowuje status doktoranta roku 
studiów doktoranckich, na którym wystąpił o przedłużenie studiów doktoranckich, a w 
przypadku przedłużenia, o którym mowa w ust. 3 doktorant zachowuje status doktoranta 
czwartego roku (ostatniego roku). 

8. W przypadku udzielenia przedłużenia studiów doktoranckich na okres inny niż rok 
akademicki, kierownik studiów doktoranckich ustala w formie pisemnej warunki 
kontynuowania studiów przez doktoranta, a w szczególności terminy realizacji 
poszczególnych obowiązków (zadań) wynikających z programu kształcenia. 

9. Doktorant ubiegający się o przedłużenie studiów doktoranckich w przypadkach, o 
których mowa w ust. 4, musi złożyć wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich 
bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny ich przedłużenia, nie później jednak niż w terminie 
7 dni. 

10. Niedopuszczalne jest wyrażanie zgody na przedłużenie studiów doktoranckich  
z mocą wsteczną.”; 
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3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane 
przez dziekana (dyrektora instytutu), które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na 
studia.”; 

 
4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

1. Program studiów doktoranckich uchwala rada wydziału (rada instytutu), po 
zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów (z wyjątkiem nowotworzonych studiów 
doktoranckich), przy uwzględnieniu w szczególności wytycznych dla rad jednostek 
organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach 
doktoranckich obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim. Niewydanie opinii przez 
samorząd doktorantów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie oznacza 
brak zastrzeżeń do programu studiów. 

2. Program powinien określać w szczególności:  
1) określenie i wymiar  zajęć obowiązkowych wraz z punktami  ECTS; 
2) liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń;  
3) określenie i wymiar zajęć fakultatywnych oraz liczbę punktów ECTS; 
4) obowiązkowy wymiar praktyk zawodowych, w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu; 
5) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów. 

3. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada od 45 do 
60 punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych 
rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej 15 
godzin. 

4. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu - dla uczestników studiów doktoranckich – nie może być 
mniejszy niż 10 godzin oraz większy niż 90 godzin w roku akademickim. 

5. W programie studiów doktoranckich należy określić zasady i formy odbywania 
praktyk zawodowych oraz ich dokumentowania, a w szczególności określić efekty 
kształcenia właściwe dla praktyki zawodowej. 

6. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela 
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni jest zwolniony z odbywania 
praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

7. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga 
obecności doktorantów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i realizowana jest 
w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

8. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz  
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów określa rada wydziału (rada instytutu), 
która zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich. 

9. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek doktoranta i za zgodą opiekuna 
naukowego (promotora), kierownik studiów doktoranckich może przenieść obowiązek 
zaliczenia zajęć objętych programem studiów na inny semestr, pod warunkiem, że nie 
przedłuży to okresu trwania studiów doktoranckich. Takie przeniesienie nie jest traktowane 
jako nieterminowa realizacja programu studiów doktoranckich. Kierownik studiów 
doktoranckich może również - na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim - podjąć 
decyzję o przyjęciu na poczet realizacji programu studiów przedmiotów nieobjętych 
planem i programem studiów doktoranckich, które również realizują zamierzone efekty 
kształcenia. 

10. Na studiach doktoranckich stosuje się następującą skalę ocen:  
 bardzo dobry (bdb) - 5,0,  
 dobry plus (+db) - 4,5,  
 dobry (db) - 4,0, 
 dostateczny plus (+dst) - 3,5,  
 dostateczny (dst) - 3,0, 
 niedostateczny (ndst) - 2,0.”; 
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5) w § 13 uchyla się ust. 1. 
 
6) w § 15 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„9) przyjmowanie od doktorantów wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 
lub o zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych;”; 

 
7) w § 16: 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 
naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z okresu 
ostatnich pięciu lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad 
doktorantem.”, 

 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Za zgodą dziekana (dyrektora instytutu) opiekunem naukowym może zostać 
osoba spoza jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 

2b. Doktorant ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany 
opiekuna naukowego.”; 

 
8) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 

Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do: 
1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich 

oraz w zgodzie z dobrymi obyczajami akademickimi;  
2) realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań naukowych i 

składania kierownikowi studiów doktoranckich w ustalonych terminach 
semestralnych kart przebiegu studiów doktoranckich, złożenia rozprawy 
doktorskiej i zdania egzaminów doktorskich w ustalonym terminie;  

3) wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca 
szóstego semestru studiów doktoranckich; nie wszczęcie przewodu doktorskiego 
w tym terminie jest traktowane jako nieterminowa realizacja programu studiów 
doktoranckich; 

4) złożenia rozprawy doktorskiej i zdania egzaminów doktorskich do końca ósmego 
semestru studiów doktoranckich lub przedłużonego okresu ich odbywania; 

5) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach - za zgodą kierownika studiów 
doktoranckich – w formie uczestniczenia w ich prowadzeniu; 

6) informowania kierownika studiów doktoranckich o planowanych wyjazdach na 
okres powyżej jednego miesiąca; 

7) niezwłocznego  (nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności)  
powiadamiania o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu oraz o innych 
okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla praw 
i obowiązków doktoranta.”; 

 
9) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19 

1. W przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich przebywa na stażu lub innej 
formie pobytu poza macierzystą uczelnią związanej z realizacją programu studiów, 
doktoranta zwalnia się w odpowiedniej części z obowiązku prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Decyzję o zwolnieniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 

2. Tylko w przypadku przekroczenia 90 godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych w 
roku akademickim, o których mowa w § 10 ust. 4, uczestnicy studiów doktoranckich 
otrzymują wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe według zasad określonych dla 
nauczycieli akademickich w oparciu o umowę cywilnoprawną.”;  
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10) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
 

„3. Uczestnik studiów doktoranckich może za uprzednią zgodą kierownika studiów 
doktoranckich wyjeżdżać na staże i stypendia zagraniczne związane z realizacją pracy 
doktorskiej. Okres pobytu za granicą wlicza się do okresu trwania studiów doktoranckich. 
Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z dziekanem (dyrektorem instytutu) i po 
zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego (promotora), może zaliczyć semestr/rok studiów 
odbyty na innej uczelni.”; 

 
11) dodaje się § 20a w brzmieniu:  

„§ 20a 

Doktorant ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i stopnia, 
ma prawo do szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach, zwłaszcza do ubiegania 
się o indywidualną organizację studiów doktoranckich. Rozstrzygnięcie w tej sprawie 
podejmuje kierownik studiów doktoranckich.”; 

 
12) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22 

Uczestnik studiów doktoranckich może wnioskować o przyznanie stypendium 
doktoranckiego oraz o zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zgodnie z regulaminem 
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim oraz regulaminem przyznawania zwiększenia 
wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim.”; 

 
13) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27 

Od decyzji kierownika studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem w § 25 ust. 2, 
przysługuje doktorantowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
(ogłoszenia) decyzji, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich.”. 
 

§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
prowadzi się na dotychczasowych zasadach do czasu ich zakończenia.  
 

§ 3. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.  

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
  
 


