
 

UCHWAŁA Nr 24/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 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 w ust. 2 uchyla się pkt 9; 
 
2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres 
odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach.”; 

 
3) w § 10: 
 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych 
objętych programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.”, 

 
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 
 

„3a. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 
 3b. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar 

odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy 
o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. 

 3c. Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co 
najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach 
doktoranckich do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.”;  

 
4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14 

1. Kierownika studiów doktoranckich oraz ewentualnie jego zastępcę powołuje  
i odwołuje rektor, spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu 
opinii rady wydziału (rady instytutu) oraz właściwego organu samorządu doktorantów  

3. Właściwy organ samorządu doktorantów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia 
otrzymaniu wniosku o jej wydanie, z tym że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za 
spełniony również w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów 
doktoranckich w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.”; 
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5) w § 16: 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik 
naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w 
okresie ostatnich pięciu lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki 
naukowej nad doktorantem.”, 

 
b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

 
„2b. Doktorant ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany 

opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.”; 
 
6) w § 18: 
 

a) po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
 
„2a) udziału w zajęciach obowiązkowych ustalonych przez władze uczelni, w tym w 

zakresie szkolenia bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;”, 
 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

4) zdania egzaminów doktorskich do końca ósmego semestru studiów doktoranckich lub 
przedłużonego okresu ich odbywania i złożenia rozprawy doktorskiej nie później niż 
dwa lata po ukończeniu ósmego semestru studiów doktoranckich lub przedłużonego 
okresu ich odbywania;”, 

 
c) po pkt. 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 8 i 9 w brzmieniu: 

 
„8) składania oświadczeń lub innych dokumentów wymaganych przez ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz inne przepisy prawa; 
 9) niepodejmowania czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania sobie 

autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 
naukowego.”. 

 
§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.  

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
  
 


