
 

 

 

Uchwała Nr 165/2017 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie szczegółowych postanowień do Regulaminu studiów doktoranckich  

 

Szczegółowe postanowienia Rady Wydziału  

do Regulaminu studiów doktoranckich  

 (zwanego danej Regulaminem) 

 

§ 2.7 Regulaminu 

Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów indywidualnych zgodnie z 

zasadami uchwalonymi przez Radę Wydziału. 

 

1. Studia indywidualne przewidziane są dla obcokrajowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich planujących wyjazdy na staże krajowe lub zagraniczne powyżej 6 

miesięcy. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich planujący wyjazd na staż powyżej 6 miesięcy 

powinien złożyć do Kierownika Studiów Doktoranckich podanie o indywidualny tok 

studiów poparte opinią opiekuna naukowego (promotora). 

3. Opiekun naukowy (promotor) jest odpowiedzialny za opracowanie, w porozumieniu z 

Kierownikiem Studiów Doktoranckich, indywidualnego planu studiów dla doktoranta 

objętego indywidualnym tokiem studiów. Plan indywidualnych studiów powinien być 

dostosowany do potrzeb doktoranta i programu obowiązującego na Stacjonarnych 

Studiach Doktoranckich Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych. 

4. Indywidualny plan studiów zaproponowany przez opiekuna naukowego (promotora) 

musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauk Biologicznych. 

5. Szczegółowy tryb i warunki uzyskania zgody na indywidualny tok studiów przez 

doktoranta określa procedura realizowania studiów zgodnie z indywidualnym tokiem 

(programem) studiów (ITS) dla uczestników studiów doktoranckich. 

 

§ 9.4 Regulaminu 

Rada Wydziału zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach 

doktoranckich. 

 



1. Uczestnicy studiów doktoranckich realizują zajęcia dydaktyczne w danym semestrze 

zgodnie z obowiązującym ich programem kształcenia. 

2. W przypadku małej liczby doktorantów zaleca się łączenie zajęć dla doktorantów 

różnych lat studiów, jeżeli nie wpłynie to ujemnie na jakość kształcenia.  

3. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach o liczebności poniżej 8 osób jest 

możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dziekana. Z wnioskiem występuje Kierownik Studiów 

Doktoranckich. 

§ 9.5 Regulaminu 

Rada Wydziału określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów 

doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów. 
 

1. Zgodnie z § 23.1. Regulaminu uczestnik studiów doktoranckich podlega semestralnej 

ocenie opiekuna naukowego (promotora) i rocznej ocenie Kierownika Studiów 

Doktoranckich w zakresie realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia 

badań naukowych. Na podstawie tej oceny Kierownik Studiów Doktoranckich dokonuje 

zaliczenia kolejnych lat studiów. 

 

2. Ocena realizacji programu studiów doktoranckich odbywa się na podstawie: 

a) semestralnej oceny opiekuna naukowego (promotora, w uzasadnionych przypadkach 

promotora pomocniczego);  

b) zaliczeń przedmiotów przewidzianych programem studiów doktoranckich uzyskanych 

w systemie USOS oraz przedstawionych przez doktorantów w indeksach, kartach 

przebiegu studiów i kartach uczestnictwa w zajęciach; 

c) końcowej oceny opiekuna naukowego (promotora, w uzasadnionych przypadkach 

promotora pomocniczego) przedstawionej w karcie przebiegu studiów. 

 

3. Ocena prowadzenia badań naukowych dokonywana będzie na podstawie: 

a) semestralnej oceny opiekuna naukowego (promotora lub w uzasadnionych 

przypadkach promotora pomocniczego);  

b) informacji zawartych w kartach przebiegu studiów, to jest na podstawie: 

 sprawozdania z przebiegu pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich;  

 końcowej oceny opiekuna naukowego (promotora, w uzasadnionych przypadkach 

promotora pomocniczego) przedstawionej w karcie. 

 

4. Podstawą zaliczenia roku jest uzyskanie ocen z przedmiotów wymaganych programem 

studiów w systemie USOS oraz przedstawienie przez uczestnika studiów doktoranckich: 

a) indeksu z zaliczeniami przedmiotów przewidzianymi programem studiów w danym 

roku; 

b) karty przebiegu studiów, zawierającej: 



 zaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów; 

 wykaz praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych), które uczestnik studiów 

wykonał samodzielnie, z opinią i oceną przeprowadzonych godzin dydaktycznych 

wystawioną przez osoby sprawujące nadzór dydaktyczny nad danym przedmiotem 

(wykładowca, koordynator, osoba odpowiedzialna za dydaktykę w jednostce); 

 sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej uczestnika studiów; 

 końcową ocenę opiekuna naukowego (promotora, w uzasadnionych przypadkach 

promotora pomocniczego);  

c) karty uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych - w przypadku, gdy doktorant 

uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich; 

d) semestralnej oceny opiekuna naukowego (promotora lub w uzasadnionych 

przypadkach promotora pomocniczego) 

 

5. W przypadku uzyskania negatywnej semestralnej oceny opiekuna naukowego 

(promotora lub w uzasadnionych przypadkach promotora pomocniczego) i wystąpieniem 

na piśmie, zgodnie z § 16.7.3 Regulaminu, promotora w sprawie o skreślenie z listy 

uczestników doktoranckich, Kierownik Studiów Doktoranckich może podjąć decyzję o 

skreśleniu z listy doktorantów. 

 

6. Zgodnie z § 12.1 Regulaminu okresem zaliczeniowym na studiach jest rok akademicki. 

 

§ 19.1.5 Regulaminu 

Rada Wydziału określa zasady udziału doktoranta w tworzeniu (modyfikowaniu) 

programów kształcenia (elementów programu kształcenia) na studiach wyższych i 

studiach trzeciego stopnia. 
 

Przedstawiciele doktorantów są powoływani do Zespołu kierunkowego ds. jakości 

kształcenia-Studia Doktoranckie Biologii oraz do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia. Wydziałowa Rada Doktorantów ma prawo wydawania opinii do 

nowotworzonych lub modyfikowanych programów kształcenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 

 


