
 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 32/2016  
Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
podjęta w dniu 

 14 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie oceny realizacji studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 
naukowych przez doktorantów 

 
Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 558), oraz § 5 uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 
123/2012 (z późniejszymi zamianami) Rada Wydziału Fizyki i Astronomii postanawia co 
następuje: 

§ 1. 
 

1. Ocena realizacji programu studiów doktoranckich dokonywana jest corocznie przez 

kierownika studiów doktoranckich we współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. 

Oceny jakości Kształcenia. 

2. Podstawą oceny są między innymi: 

a) protokoły rekrutacji, 

b) karty przebiegu studiów doktoranckich, 

c) wyniki ankiet zajęć, w których uczestniczyli doktoranci, 

d) wyniki ankiet zajęć prowadzonych przez doktorantów, 

e) wyniki ankiet adresowanych do doktorantów oraz opiekunów 

naukowych/promotorów. 

3. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1 za dany rok akademicki kierownik studiów 

doktoranckich przedstawia Radzie Wydziału w terminie 3 miesięcy od zakończenia 

roku akademickiego, którego dotyczy ocena. 

§ 2. 
 

1. Rada Wydziału może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana lub kierownika 

studiów doktoranckich powołać komisję do spraw oceny realizacji programu studiów 

doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą co najmniej 3 osoby posiadające 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

§ 3. 
 

Ocena realizacji programu studiów doktoranckich, o której mowa w § 1 zawiera w 
szczególności: 

1) wyniki ostatniej rekrutacji na studia doktoranckie, 

2) liczbę przyznanych stypendiów doktoranckich, 

3) listę osób, które uzyskały zwiększenie stypendium doktoranckiego, 

4) spis publikacji, których autorami i współautorami są doktoranci, 



 

 

5) udział doktorantów w konferencjach naukowych, 

6) listę doktorantów, którym nie otworzono przewodu doktorskiego w trakcie 

pierwszych trzech lat studiów, 

7) listę otwartych przewodów doktorskich, 

8) listę zakończonych przewodów doktorskich w trakcie studiów doktoranckich i po ich 

zakończeniu, 

9) listę doktorantów, którym przedłużono okres studiów doktoranckich wraz z 

powodami tego przedłużenia, 

10) informację o zajęciach prowadzonych przez doktorantów i ocenach tych zajęć, 

11) informację o zajęciach prowadzonych dla doktorantów, 

12) zbiorcze omówienie postępów doktorantów w badaniach naukowych i 

przygotowywaniu rozprawy doktorskiej na podstawie ocen opiekunów naukowych i 

promotorów, 

13) informację o problemach związanych z realizacją programu studiów doktoranckich 

z propozycjami ich rozwiązania. 

 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


