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  Rada Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego poparła zgłoszenie 

poniŜszych uwag do do regulaminu studiów doktoranckich oraz do regulaminu przyznawania 

zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

Uwagi do regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim: 

Regulaminy wydziałowe powinny zawierać szczegółowe kryteria według, których komisja 

wydziałowa podejmuje decyzje o rekomendowaniu do przyznania stypendium. Pozwoli to na 

precyzyjne uzasadnienie decyzji o braku rekomendacji. Brak jest w regulaminie uczelnianym 

zapisu o regulaminach wydziałowych, które powinny być ustalane przez Rady Wydziałów. 

Ad § 2, p 2. Regulamin uniwersytecki powinien umoŜliwić następującą interpretację pojęcia 

terminowości realizacji programu studiów: 

otwarcie przewodu doktorskiego na 3 roku studiów jest warunkiem ubiegania się o stypendium 

na IV roku, 

stypendium doktoranckiego nie przyznajemy przy przedłuŜeniu studiów na VI rok. 

(z wyjątkiem sytuacji określonych w § 5, punkty 4 i 5 regulaminu studiów doktoranckich na 

UWr). 

Ad § 2, p 4 i 5. Na kaŜdym wydziale Rektor powołuje jedną komisję ds. stypendiów 

doktoranckich. Ta sama komisja powinna rozpatrywać zwiększenia stypendiów. W skład komisji 

powinni wchodzić kierownicy wszystkich studiów doktoranckich funkcjonujących na wydziale, przy 

czym jeden z nich pełni rolę przewodniczącego komisji. 

Ad § 2, p 6. Komisja sporządza jedną, wspólną dla wszystkich studiów doktoranckich 

wydziału, listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego. 

Kryteria sporządzania tej listy powinny być ustalane przez odpowiednie rady wydziałów jako 

istotny element regulaminów wydziałowych. Lista ta nie powinna być listą rankingową. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego na starszych latach. W części „Opinia 

Komisji… ”  

Punkt pierwszy powinien dotyczyć badań naukowych, a nie dydaktyki. 



W punkcie dotyczącym dydaktyki powinno się zrezygnować z określania przydziału zajęć 

dydaktycznych i poprzestać na określeniach (tak/nie), tak jak ma to miejsce w przypadku badań 

naukowych. 

Rezygnacja z wymogu wystawiania zaświadczenia o średniej ze studiów (zaświadczenie 

wystawia kierownik studium, który jest przewodniczącym komisji stypendialnej lub jej członkiem). 

Rezygnacja z punktu 5 – miejsce na liście rankingowej. 

 

Uwagi do Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

Przedstawione niŜej poprawki są istotne dla Wydziału Fizyki i Astronomii, ale mogą okazać się 

niekorzystne dla innych wydziałów. W tych przypadkach, gdy specyfika wydziałów prowadzi do 

rozbieŜności proponuje się delegowanie odpowiednich ustaleń regulaminu uczelnianego do 

regulaminów wydziałowych. 

Uwagi: 

Istnieje potrzeba regulaminów wydziałowych, które obok kryteriów przyznawania zwiększenia 

regulowałyby działania komisji wydziałowej w tej sprawie. Regulamin uczelniany powinien 

umoŜliwić wprowadzenie takich regulaminów.  

Ad § 2, p 2. Punkt ten powinien być rozszerzony do: 

Zwiększenie stypendium przysługuje doktorantom znajdującym się w grupie 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich oraz w grupie 

doktorantów, którzy uzyskali przedłuŜenie studiów, z uwzględnieniem zapisów, o którym 

mowa w § 3. 

Ad § 3, p 3. Proponowane jest następujące brzmienie tego punktu: 

Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i 

kolejnych latach studiów doktoranckich określa Rada Wydziału z zachowaniem zasady, Ŝe 

liczba doktorantów na poszczególnych latach studiów, którym przyznano zwiększenie 

stypendium nie moŜe przekraczać 30% liczby wszystkich doktorantów wydziału na 

poszczególnych latach oraz w grupie doktorantów, którzy uzyskali przedłuŜenie studiów.  

Ad § 4, p 1. Proponowane jest następujące rozszerzenie pierwszego zdania tego punktu: 

Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium składa wniosek do 

kierownika studiów doktoranckich, najpóźniej do dnia 5 października, z zastrzeŜeniem § 7, 

wraz z załącznikiem określonym w regulaminie wydziałowym przyznawania zwiększeń. 

Ad § 4, p 1. Sprawami zwiększeń powinna zajmować się ta sama komisja, która opiniuje 

podania o stypendium doktoranckie. Regulamin uczelniany powinien dopuszczać tworzenie 

wspólnych, bądź oddzielnych dla wszystkich studiów doktoranckich wydziału, list 



rankingowych na poszczególnych latach oraz w grupie doktorantów, którzy uzyskali 

przedłuŜenie studiów. Tę kwestię powinien regulować regulamin wydziałowy. 

 

  

 


