
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 91/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

    

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), w związku z ustawą 

z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1530, z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 

września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1554, z późn. zm.) oraz następującymi rozporządzeniami: Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 

studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia 

studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467), 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. W Szczegółowych zasadach dokumentacji przebiegu studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 103/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1/ Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2/ Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3/ Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4/ Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

5/ Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się: 

1/ w zakresie zadań dziekanatów  - dziekanom wydziałów, 

2/ w zakresie zadań instytutów  - dyrektorom instytutów,  

3/ w zakresie zadań Działu Nauczania - Prorektorowi ds. nauczania. 

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

                                                                                

 prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 91/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 

 
 

  Załącznik Nr 1 
                                                                                                                             do Zasad 
 

................................................... 
                         (imiona i nazwisko) 

…………………………………………………                  
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                          

................................................... 
                           (adres e-mail) 

................................................... 
                                (wydział) 

................................................... 
                           (kierunek studiów) 

...................................................            ................................................... 
                      (poziom i forma studiów)                                                                  (numer albumu) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. student/ka 

Wydziału …………………………………………………………………………………………………. 

kierunek ………………………………………….. oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na 

temat:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr osobistych chronionych prawem; 

 nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony; 

 nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem 

dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego; 

 treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna 

z jej wersją drukowaną. 

 

       

Wyrażam zgodę, na: 

 

 udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i dydaktycznych; 

 

            □                    □ 
                               TAK                                                    NIE 

 

 

 

 

Wrocław, ………………………………….                    ………………………………………… 

               (rrrr – mm - dd)                                                (czytelny podpis autora pracy) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 91/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 

Załącznik Nr 6 
do Zasad 
 

         ……………………..…….……… 
                                  (pieczątka wydziału) 

 

 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

……………………………………………………………            
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(nazwa studiów doktoranckich) 

...................................................            ................................................... 
          (forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne)                                                      (numer albumu) 

 

 

 

 
*   dotyczy wyjazdów na okres powyżej miesiąca 
** podać dokładnie od ……………………..……. do ……………………….… w formacie rrrr-mm-dd 

 
 
Wrocław, ………….……………….………..                   ……..……………………………………..………………. 
                    rrrr-mm-dd                                           podpis kierownika studiów doktoranckich 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Karta wyjazdów doktoranta* 

Lp. Kraj  
Nazwa jednostki 

przyjmującej 
Cel i charakter 

wyjazdu 
Okres pobytu** 

Podpis 
pracownika 

dziekanatu 

      



Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 91/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 
 

Imię (imiona) i nazwisko ……………………….……………………………………..…………..…………………………..………….. 

Aktualny adres do korespondencji …………………………………………………………….………………………………………… 
Nr telefonu …………………………………………………….… 
W przypadku uczestnika studiów doktoranckich: 
Rok (semestr) i nazwa studiów doktoranckich …….……………….………………………………………………………..…. 
Numer albumu ……………………… 
 

Rada Wydziału/Instytutu***…………….……….………………………………………..….. 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE  PRZEWODU  DOKTORSKIEGO 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789, 

z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) wnoszę o wszczęcie przewodu doktorskiego, 

wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego*, drugiego promotora*, 

kopromotora* i wyznaczenie egzaminów doktorskich. 

1. Proponowany temat pracy doktorskiej ………….………………..………………...………………..………………………… 

 Obszar wiedzy   ……………………………………………………………..……………………………………….…………...……….… 

 Dziedzina nauki  …………………………………………………………………………………………………………..….……...……… 

 Dyscyplina naukowa ……………………………………………………….………….…………………………………..………………. 

2. Proponowany promotor  …………..……………………………….…………………..…………..……………………………..…… 

3. Proponowany promotor  pomocniczy* ……………………….……………………………...…………………………..……… 

4. Proponowany  drugi promotor* ……………………….……………………………...…………………………..……… 

5. Proponowany kopromotor*  …………..……………………….………………………………..…………………………..……..… 

6. Proponowane egzaminy doktorskie: 

  dyscyplina podstawowa- …………………………………………….……………………….……………………….…….……..……. 

  dyscyplina dodatkowa - …………………………………………………………………………………………….…..……………..… 

  język nowożytny - ……………………………………lub certyfikat zwalniający z egzaminu…………………………… 

7. Oświadczam, że ubiegałem się**/nie ubiegałem się*** o nadanie stopnia doktora w tej samej  

    dyscyplinie naukowej. 

8. Oświadczam, że uzyskałem „Diamentowy Grant”***/nie uzyskałem „Diamentowego 

 Grantu”****. 

9. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 11 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.). 

 

Wrocław, ………………..………….…….                   ………………………………………………………. 
      (rrrr – mm – dd)                              (czytelny podpis) 
 

Do wniosku załączam: 

1. ……..…………………………………………...    2. …………………………………………………….   3. …………………………………………………. 

4. ……………………………………………………     5. ……………………………………………………    6. …………………………………………………. 

 
*       wpisać jeżeli dotyczy 

**     do wniosku należy dołączyć informację o przebiegu przewodu doktorskiego 

*** do wniosku dołączyć oryginał albo uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski 

kopię dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw 
nauki 

**** niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik Nr 7 
do Zasad 
 



 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 91/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 

 

 Załącznik Nr 11 
                                                                                                                                     do Zasad 
    

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

……………………………………………………………          
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                             

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(nazwa studiów doktoranckich) 

...................................................            ................................................... 
                          (  forma studiów)                                                                            (numer albumu) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH  

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. doktorant/ka 

Stacjonarnych/Niestacjonarnych Studiów  Doktoranckich ……………………………………………na 

Wydziale ……………………………………………………………………………… oświadczam, że przedkładana 

rozprawa doktorska na temat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………….. 

 jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr osobistych chronionych prawem; 

 nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony; 

 nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem 

dyplomu doktora uczelni wyższej; 

 treść rozprawy doktorskiej przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym 

nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną. 

 

    

Wyrażam zgodę, na: 

 

 umieszczenie mojej rozprawy doktorskiej w bazie danych Uczelni i jej 

przechowywanie przez okres stosowny do potrzeb Uczelni - zgodnie z Jednolitym 

rzeczowym wykazem akt w Uniwersytecie Wrocławskim; 

 udostępnienie mojej rozprawy doktorskiej innym podmiotom celem prowadzenia 

kontroli antyplagiatowej rozpraw doktorskich i innych tekstów, które zostaną 

opracowane w przyszłości; 

 porównywanie tekstu mojej rozprawy doktorskiej z tekstami innych prac 

znajdujących się w bazie porównawczej systemu antyplagiatowego i zasobach 

Internetu.  

 

 

Wrocław, ………………………………….                    ………………………………………… 

               (rrrr – mm - dd)                                                       (czytelny podpis autora pracy) 

 
 
 

 
 
 
 

 



Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 91/2018 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 
 

               ……………………..………… 
                                               (pieczątka wydziału) 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

 

……………………………………………………………           
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(nazwa studiów doktoranckich) 

...................................................            ................................................... 
          (forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne)                                                      (numer albumu) 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentów część A 

 
 

Wrocław, Czytelny podpis 

 
 
 
 

Rodzaj dokumentów 
Data 

odbioru 

Czytelny podpis 

odbierającego 

dokumenty 

Potwierdzam odbiór następujących dokumentów: 

1 Legitymacji doktoranta   

2 Indeksu doktoranta   

3 Duplikatu:  

 

Legitymacji doktoranta   

Indeksu doktoranta   

   

   

4 Innych dokumentów:  

 

   

   

   

Załącznik Nr 12 
do Zasad 



……………………..………… 
              (pieczątka wydziału) 

 

 

 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………           
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(nazwa studiów doktoranckich) 

...................................................            ................................................... 
          (forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne)                                                      (numer albumu) 

 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentów  część B 

 

Rodzaj dokumentów 
Data 

odbioru 

Czytelny 

podpis 

odbierającego 

dokumenty 

Potwierdzam odbiór następujących dokumentów: 

1 Dyplomu doktorskiego:  

 oryginału   

 1 odpisu w języku polskim   

 1 odpisu w języku angielskim    

 1 odpisu w języku łacińskim   

2 Duplikatu:   

 

dyplomu doktorskiego   

   

   

3 Innych dokumentów:  

 

   

   

   

 

 

Wrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L  

z 4.05.2016, str. 1-88), na udostępnienie moich danych kontaktowych (imienia, nazwiska, 

adresu e-mail), w przypadku organizowania przez Uniwersytet Wrocławski zjazdów, sympozjów, 

konferencji. 

Wrocław, Czytelny podpis 

 


