
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie utworzenia w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie 

nauk o polityce – PhD Programme in Political Science prowadzonych  

w języku angielskim  

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 

ust. 1 uchwały Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2017 r. w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Stacjonarne Studia Doktoranckie 

w zakresie nauk o polityce - PhD Programme in Political Science prowadzone  

w języku angielskim. 

2. Studia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są  w obszarze nauk 

społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce. 

3. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

studia, o których mowa w ust. 1, otrzymują kod: 

 

Jednostka Kod USOS 

programu 

Forma 

studiów 

Tryb 

studiów 

Program studiów 

IPol 2613-

PHDPS-S3   

Stac. Dzienne 
Stacjonarne Studia Doktoranckie              

w zakresie nauk o polityce – 

PhD Programme in Political Science 

 

§ 2. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji ich uczestników poprzez zdobycie 

zaawansowanej i pogłębionej wiedzy w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki  

o polityce oraz przygotowanie ich do opracowania i obrony pracy doktorskiej. 

 

§ 3. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). 

 

§ 4. Rekrutacja na studia odbywać się będzie według zasad określanych corocznie 

przez Senat, na wniosek Rady Instytutu. 

 

§ 5. Zasady  organizacji  studiów  doktoranckich  określa  uchwała  Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie regulaminu studiów doktoranckich. 

 

§ 6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk 

Społecznych. 

 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

        

prof. dr hab. Adam Jezierski 

  R E K T O R  


