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Zarządzenie Nr 42/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
       z dnia 2 sierpnia 2001 r. 

 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim” 
 

 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 65, poz. 385),  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 10  czerwca  
1991 r.  w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z 
późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się „Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocław-
skim”, zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników stu-
diów doktoranckich do przestrzegania Regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządze-
niem. 
 
 § 3. Nadzór  nad  wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 4. Tracą moc : 
   1/ zarządzenie  Nr  46/2000   Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 3 

lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji i funkcjonowania 
studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim”, 

   2/ zarządzenie   Nr  50/2000   Rektora   Uniwersytetu  Wrocławskiego  z  dnia 
17  sierpnia 2000 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 46/2000 Rek-
tora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie wprowa-
dzenia „Zasad organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich w Uni-
wersytecie Wrocławskim”. 

 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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            Załącznik 
            do zarządzenia Nr 42/2001 
            z dnia 2 sierpnia 2001 r. 
 
 
 
REGULAMIN   
STUDIÓW DOKTORANCKICH   
W  UNIWERSYTECIE  WROCŁAWSKIM 
 
 
 
I   TW ORZENIE  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 
  § 1. 1. Studia doktoranckie przy jednostkach organizacyjnych Uczelni, posiadają-
cych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, tworzy i likwi-
duje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 
 
    2. Ilekroć w niniejszym „Regulaminie” jest mowa o radzie instytutu rozumieć 
przez to należy radę instytutu upoważnioną do nadawania stopnia naukowego doktora habili-
towanego i prowadzącą studia doktoranckie.  
 
  § 2. 1. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone systemem stacjonar-
nym oraz zaocznym. Pobyt za granicą związany z realizacją pracy doktorskiej wlicza się do 
okresu trwania studiów. 
 
    2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich może uzy-
skać na swój wniosek, zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich i dziekana,  
przedłużenie odbywania studiów o jeden rok. Uczestniczka studiów doktoranckich może do-
datkowo uzyskać zgodę na przedłużenie studiów o czas urlopu macierzyńskiego przewidziany 
w Kodeksie pracy. 
 
    3. Decyzję o przedłużeniu studiów i okresie pobierania świadczeń podejmuje 
Rektor. 
 

4. Studia doktoranckie stacjonarne są finansowane ze środków przyznanych 
poszczególnym wydziałom (instytutom). 
 
    5. Studia doktoranckie zaoczne są płatne. Wysokość opłaty rocznej lub pół- 
rocznej  określa  rada  wydziału (rada instytutu) po zasięgnięciu opinii Senatu, a  zatwierdza  -  
Prorektor  do  spraw  Badań  Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
    6. Studia doktoranckie zaoczne prowadzone są w trybie studiów indywidual-
nych według programu ustalonego przez radę wydziału (radę instytutu). Program studiów 
powinien obejmować obowiązek zdania egzaminów przewidzianych w programie studiów 
dziennych. 
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  § 3. 1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich składa dziekan (kierownik jed-
nostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich) w Dziale Badań 
Naukowych w terminie na trzy miesiące przed proponowaną datą ich utworzenia. 
 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
 

1/  wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału (rady instytutu) zawierają-
cy uchwałę uzasadniającą utworzenie studiów, 

                    2/  informację  zawierającą nazwę i program studiów z podaniem dyscypliny 
naukowej i specjalności, 

3/  imienny wykaz osób przewidzianych na opiekunów naukowych (promo-
torów) oraz kandydaturę osoby na kierownika studiów, 

4/  proponowaną liczbę uczestników  studiów oraz okresy rekrutacji. 
 
           3. Decyzje w sprawach finansowych podjęte przez dyrektora instytutu prowa-
dzącego studia doktoranckie wymagają akceptacji dziekana wydziału. 
 
 
II REKRUTACJA  NA  STUDIA  DOKTORANCKIE 
 
 
  § 4. 1. Liczbę miejsc i stypendiów oraz terminy rekrutacji ustala rada wydziału (rada 
instytutu) stosownie do możliwości organizacyjnych i finansowych wydziału, a zatwierdza 
Rektor. 
 
    2. Propozycje zawierające ustalenia, określone w ust. 1, kierownicy studiów 
doktoranckich składają w Dziale Badań Naukowych najpóźniej na dwa miesiące przed propo-
nowanym terminem rekrutacji. 
 
    3. Szczegółowe warunki rekrutacji ustala rada wydziału (rada instytutu), a kie-
rownik studiów doktoranckich składa je w Dziale Badań Naukowych przed rozpoczęciem 
każdej akcji rekrutacyjnej w takim czasie, aby było możliwe zachowanie terminu określonego 
w przepisach prawa. Szczegółowe warunki powinny uwzględniać postanowienia niniejszego 
„Regulaminu”. 
 
  § 5. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następu-
jące warunki: 
 

1/  posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny 
równorzędny, 

2/  ma średnią ocenę z przebiegu studiów (studia jednolite lub licencjackie      i 
uzupełniające magisterskie) nie mniejszą niż 4,0 albo posiada przynajmniej 
dwuletni staż pracy zawodowej lub roczny staż pracy naukowej         z 
dziedziny odpowiadającej kierunkowi studiów, 

3/  zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie. 
  
   
  § 6. Kandydat na studia doktoranckie składa w Dziale Badań Naukowych następują-
ce dokumenty: 
 

       1/  podanie wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium, 
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       2/  kwestionariusz osobowy, 
       3/  odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 
       4/  trzy fotografie, 
      5/  opinię o przydatności do pracy naukowej, 

 6/  dowód uiszczenia opłaty administracyjnej, 
      7/ ewentualnie dodatkowe dokumenty określone przez radę wydziału (radę 

instytutu) w szczegółowych zasadach rekrutacji. 
 

  § 7. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez 
Prorektora do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na wniosek kierownika 
studiów doktoranckich. 
    
  § 8. W terminie jednego tygodnia po egzaminie całość dokumentacji związanej z re- 
krutacją kierownik studiów doktoranckich przekazuje do Działu Badań Naukowych. 
 
  § 9. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje Rektor. 
 
 
III KIEROWNICY  STUDIÓW   DOKTORANCKICH 
 
 
  § 10. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Rektor na wniosek dziekana wy-
działu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Uniwersytecie Wrocław-
skim. 
 
  § 11. Do  obowiązków  i  uprawnień   kierownika   studiów  doktoranckich  należy w 
szczególności: 
 

    1/  organizowanie rekrutacji na studia, 
    2/ występowanie z wnioskami do rady wydziału (rady instytutu) w sprawie po-

wołania opiekunów naukowych (promotorów), 
    3/  opracowywanie projektów programu i regulaminu studiów, 
    4/  bieżąca kontrola przebiegu studiów,  
    5/  zaliczanie semestrów (listy osób, którym zaliczono semestr, kierownik stu-

diów doktoranckich przekazuje do Działu Badań Naukowych w terminach 
do 15 lutego i do 15 lipca każdego roku), 

    6/  przedstawianie  Prorektorowi  do  spraw  Badań  Naukowych i Współpracy z 
Zagranicą po zakończeniu semestru informacji o postępach pracy naukowej 
poszczególnych uczestników studiów, a po zakończeniu roku akademickiego 
- radzie wydziału (radzie instytutu) oraz Rektorowi, 

7/  opiniowanie wniosków doktorantów dotyczących przedłużenia studiów dok-
toranckich, 

8/ przedstawianie radzie wydziału (radzie instytutu) wniosków o skreślenie      z 
listy uczestników studiów, w tym - wniosków osób, które same zrezygnowa-
ły ze studiów. 

  § 12. Kierownikowi studiów doktoranckich przysługuje dodatek do uposażenia. 
Zasady przyznawania dodatku określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia  
17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania  nauczycieli  akademickich  (Dz. U. Nr 68,      poz. 
297, z późniejszymi zmianami). 
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IV   PROMOTORZY 
 
 
 § 13. 1. Promotorem uczestnika studiów doktoranckich może być wyłącznie pracow-
nik naukowy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
 
  2. Do obowiązków promotora należy: 
 

   1/  udzielanie niezbędnej opieki merytorycznej i metodycznej w pracy na-
ukowej i dydaktycznej, 

   2/  informowanie kierownika studium o postępach pracy naukowej swojego 
podopiecznego, 

   3/  składanie pisemnych wniosków do kierownika studium doktoranckiego w 
sprawie o zawieszenie stypendium lub skreślenie z listy uczestników stu-
dium doktoranckiego w przypadku rażących zaniedbań przez uczestnika 
studiów, 

   4/  informowanie kierownika studium o wyjazdach zagranicznych doktoranta 
związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej (powyżej jednego mie-
siąca), 

   5/ opiniowanie rocznych sprawozdań opracowywanych przez uczestnika stu-
diów. 

  
 
V PROGRAMY  STUDIÓW   DOKTORANCKICH 
 
 
  § 14. 1. Programy studiów doktoranckich oraz regulaminy studiów ustalają rady wy-
działów (rady instytutów), określając liczbę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, 
liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w 
których prowadzeniu powinien brać udział oraz które powinien prowadzić samodzielnie 
uczestnik studiów doktoranckich, a zatwierdza je Rektor. 
 
    2. Programy studiów należy ustalić w ten sposób, aby liczba godzin zajęć dy-
daktycznych ogółem w ciągu czterech lat nie była większa niż pięćset. 
 
    3. Niezależnie od wymienionej w ust.2 liczby godzin zajęć dydaktycznych, 
można dodatkowo uwzględnić w programie studiów doktoranckich sto osiemdziesiąt godzin 
na lektorat z języka obcego. 
 
    4. Uczestnicy studiów doktoranckich dziennych są zobowiązani do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych w wymiarze od sześćdziesięciu do stu dwudziestu godzin rocznie. O 
liczbie godzin, które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik studiów doktoranckich de-
cyduje rada wydziału (rada instytutu) zgodnie z ustalonym programem studiów doktoranc-
kich.  
        
 
    5. Jeżeli wymaga tego specyfika kierunku studiów doktoranckich uczestnicy 
studiów mogą być zwolnieni z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w szczegól-
ności: 
      

 1/ uczestnicy I roku pod warunkiem udziału w zajęciach dydaktycznych pro-
wadzonych przez innych nauczycieli akademickich, 
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                     2/  uczestnicy nie pobierający stypendium, 
 3/ uczestnicy VIII  semestru  w  przypadku  terminowego  zakończenia prze-

wodu doktorskiego. 
 

 Decyzję o zwolnieniu podejmuje dziekan wydziału (dyrektor instytutu) w porozu-
mieniu z kierownikiem studiów doktoranckich. 
                  
    6. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby godzin prowadzonych zajęć dy-
daktycznych w okresie czteroletnim, uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują wynagro-
dzenie jak za godziny ponadwymiarowe. 
 
          7. Uczestnicy studiów doktoranckich zaocznych mogą prowadzić zajęcia dydak-
tyczne odpłatnie w wymiarze godzin ustalonym przez radę wydziału (radę instytutu). 
 
    8. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia programowe na stu-
diach doktoranckich zalicza się do pensum dydaktycznego jedynie zajęcia prowadzone        z 
grupami liczącymi co najmniej trzy osoby. 
 
    9. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę naukową nad dokto-
rantem zalicza się dziesięć godzin za jednego doktoranta, nie więcej jednak niż trzydzieści 
godzin w semestrze. Nie dotyczy to doktorantów, którzy przedłużyli okres studiów ponad 
cztery lata. 
 
  § 15. 1. Programy studiów powinny być tak ułożone, aby przewód doktorski został 
wszczęty do końca drugiego roku studiów, a złożenie rozprawy doktorskiej do recenzji, zda-
nie egzaminów doktorskich oraz ustalenie terminu obrony nastąpiło do końca czwartego roku 
studiów. 
 
    2. Decyzję o otwarciu i zamknięciu przewodu doktorskiego podejmuje rada 
wydziału (rada instytutu). 
 
  § 16. Programy studiów powinny uwzględniać przerwy w zajęciach w wymiarze 
sześciu tygodni w ciągu roku. 
 
  § 17. Słuchacze studiów doktoranckich, którzy nie obronią pracy doktorskiej w 
ciągu roku po ukończeniu studiów doktoranckich lub w ciągu roku po przedłużeniu studiów 
doktoranckich ponoszą koszty przewodu doktorskiego. 
 
 
 
 
 

VI   UCZESTNICY  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 
  § 18. Uczestnicy studiów zobowiązani są do: 
 
    1/ realizacji ustalonych programów studiów i składania w ustalonych termi-

nach sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, 
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    2/ złożenia egzaminów doktoranckich i obrony rozprawy doktorskiej w usta-
lonym terminie. 

   
  § 19. Pracodawca w porozumieniu z kandydatem na dzienne studia doktoranckie 
udziela mu urlopu bezpłatnego na czas trwania studiów albo rozwiązuje z nim stosunek pracy 
po przyjęciu na studia. 
 
  § 20. Uczestnikom dziennych studiów doktoranckich przysługuje uprawnienie        
do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowni-
ków. Niepracujący małżonek oraz dzieci uczestnika tych studiów korzystają ze świadczeń 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej ustalonych dla członków rodzin pracowników. 
 
  § 21. 1. Uczestnicy dziennych studiów doktoranckich mogą otrzymać na czas 
trwania studiów stypendium uniwersyteckie, spoza Uniwersytetu lub studiować bez stypen-
dium. Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany przez 
komisję egzaminacyjną, a w szczególnych przypadkach - zaopiniowany przez kierownika 
studium doktoranckiego i dziekana. 
 
    2. Wysokość stypendium uniwersyteckiego nie może przekraczać średniego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta w szkole wyższej. Stypendia mogą być zróżnicowane 
na poszczególnych latach i wydziałach na wnioski dziekanów. 
 
    3. Wysokość stypendium może ulec zmianie w terminach określonych         
dla przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 
                   
                   4. W przypadku nieprzyznania uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich 
stypendium, o którym mowa w ust. 1, może on za zgodą pracodawcy pozostać w stosunku 
pracy. 
 
    5. Stypendium, o którym mowa w ust. 2, może być podwyższone o kwotę 
równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 
 
    6. Uczestnicy studiów doktoranckich nie pobierający stypendium mogą 
otrzymać stypendium w kwocie równej dodatkowi za prace w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
    7. Dodatek wymieniony w  ust. 5 i 6 jest przyznawany na zasadach  i  w wy-
so- 
kości obowiązującej dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
    8. Uczestnik dziennych studiów doktoranckich otrzymujący stypendium, o 
którym mowa w ust. 1, może - za zgodą zatrudniającego go pracodawcy oraz Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego - pozostać w stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów. 
 
  § 22. W przypadku, gdy uczestnik dziennych studiów doktoranckich ukończył je      
w terminie krótszym niż określony w § 2 oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, 
może otrzymać premię. Wysokość premii nie może przekraczać kwoty wynikającej   z prze-
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mnożenia miesięcznej kwoty przeciętnego stypendium, ustalonego dla danego roku studiów, 
przez liczbę miesięcy, o które skrócony został okres studiów. 
 
  § 23. 1. Uczestnikom dziennych studiów doktoranckich odbywającym studia poza 
miejscem stałego zamieszkania przysługuje prawo do odpłatnego zakwaterowania w hotelu   
asystenckim  lub  domu  studenckim,  na  zasadach  określonych  w  odrębnych  przepisach. 
W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Uniwersytet Wrocławski zakwaterowania, 
uczestnik może otrzymać miesięczny ryczałt na wynajęcie lokalu mieszkalnego w wysokości 
nie przekraczającej 20 % przeciętnego stypendium ustalonego dla danego roku studiów. 
 
    2.  Zaopiniowany  przez  dziekana  wydziału  (dyrektora  instytutu)  wniosek   
o przyznanie ryczałtu składa zainteresowany uczestnik studiów doktoranckich w Dziale Ba-
dań Naukowych lub w zatrudniającej go instytucji.  
  
    3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, przyznaje i wypłaca uczestnikowi dzien-
nych studiów doktoranckich Uniwersytet Wrocławski lub zatrudniający go pracodawca ze 
środków własnych. 

 
    4. Uniwersytet Wrocławski wypłaca ryczałt i inne świadczenia wyłącznie 
doktorantom, którzy otrzymują stypendia na Uczelni.  
 
  § 24. 1. Okres odbywania dziennych studiów doktoranckich niezależnie od daty ich 
zakończenia, jednak nie dłużej niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od daty 
zakończenia tych studiów i jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
 
    2. Do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zalicza się również 
okres odbywania dziennych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu 
podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego i 
w okresie przewidzianym dla tych studiów osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora. 
 
  § 25. 1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykazuje dostatecznych po-
stępów w pracy naukowej, a zwłaszcza nie zalicza egzaminów w terminach przewidzianych 
programem studiów, nie wykonuje określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej 
lub nie złożył rozprawy doktorskiej w terminie określonym programem studiów, zostaje skre-
ślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 
 
    2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje 
na wniosek kierownika studiów rada wydziału (rada instytutu). 
 
    3. Skreślenie z listy uczestnika dziennych studiów doktoranckich powoduje 
utratę świadczeń. Wypłatę świadczeń wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następują-
cego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 
     
    4. Przedstawiony przez kierownika studiów doktoranckich wniosek o skreśle-
nie rada wydziału (rada instytutu) powinna rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu. 
 
    5. Oryginał i kopię decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów dokto-
ranckich wydział (instytut) dostarcza do Działu Badań Naukowych w terminie siedmiu dni      
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od daty podjęcia uchwały przez radę wydziału (radę instytutu). Od tej decyzji przysługuje 
doktorantowi odwołanie do Rektora w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania. 
   
  § 26. 1. Osoba skreślona z listy uczestników dziennych studiów doktoranckich 
zobowiązana jest do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach kwota ta może zostać obniżona. Obowiązek zwrotu stypendium nie doty-
czy osób, które zrezygnowały ze studiów na pierwszym roku. 
 
         2. W przypadku inwalidztwa, długotrwałej choroby lub innych przyczyn nieza-
winionych, osoba skreślona z listy uczestników dziennych studiów doktoranckich może zo-
stać zwolniona z obowiązku zwrotu kwoty pobranego stypendium. 
 
    3. Decyzję o zwrocie stypendium w całości lub części podejmuje Rektor, po 
uprzednim zaopiniowaniu przez dziekana, lub pracodawca wypłacający stypendium. 
   
  § 27. 1. Zakres świadczeń przysługujących pracownikom skierowanym na zaoczne 
studia doktoranckie ustalają umowy zawarte pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, określa-
jące w szczególności: 
 
        1/ wymiar udzielanych zwolnień z pracy na zajęcia obowiązkowe i dojazdy 

z miejsca pracy lub zamieszkania do miejsca studiów i z powrotem, 
     2/ wysokości ryczałtów za przejazdy i noclegi,     
     3/ wysokości ewentualnie przyznanego stypendium naukowego. 
 
    2. W przypadku przyznania stypendium naukowego umowa powinna ustalić 
zasady jego cofnięcia oraz zwrotu. 
 
  § 28. 1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego (wydatki 
promotora i recenzentów związane z kosztami delegacji, wynagrodzenie promotora i recen-
zentów oraz koszty administracyjne w wysokości ustalonej przez Rektora) na zaocznych stu-
diach doktoranckich pokrywa uczestnik studiów doktoranckich lub instytucja kierująca go na 
studia. 
 
    2. Wysokość kosztów określa odrębne zarządzenie Rektora. 
   
  § 29. 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać legitymację uczestnika 
studiów doktoranckich. Osoba, która utraciła prawo posiadania legitymacji, zobowiązana jest 
ją zwrócić niezwłocznie.  
    2. Wzór legitymacji uczestnika studiów doktoranckich stanowi Załącznik do 
niniejszego „Regulaminu”. 
 
    3. Wysokość opłaty za wydanie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich 
określa Rektor odrębnym zarządzeniem. 
 
 

VII  ZADANIA  DZIAŁU  BADA Ń  NAUKOWYCH 
 
 
  § 30. Do zadań Działu Badań Naukowych należy w szczególności: 
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       1/ załatwianie spraw formalnych związanych z utworzeniem i zamknięciem 
studiów, 

2/  podawanie do publicznej wiadomości warunków rekrutacji na studia dokto-
ranckie w formie ogłoszeń w prasie lub informacji wywieszanych na tabli-
cach ogłoszeń w Uniwersytecie Wrocławskim, przynajmniej na trzy miesiące 
przed terminem rozpoczęcia zajęć, 

    3/  przyjmowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie na studia, 
       4/ przygotowywanie dokumentów kandydatów oraz druków protokołów 

na komisję egzaminacyjną, 
    5/  informowanie zainteresowanych o przyjęciu na studia, 
    6/  wypisywanie indeksów, 
    7/  informowanie kierowników studiów o aktualnych przepisach dotyczących 

kształcenia kadry naukowej, 
    8/ załatwianie spraw formalnych związanych z przydzielaniem stypendiów, 

ryczałtów lokalowych i premii za wcześniejsze ukończenie studiów, zała-
twianie  spraw  związanych z przedłużeniem pobierania stypendiów,  

    9/ informowanie uczestników studiów doktoranckich o skreśleniu z listy 
uczestników, 

     10/  prowadzenie spraw związanych z planowaniem studiów, sprawozdawczo-
ścią i statystyką, 

           11/  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uczestni-
ków studiów doktoranckich oraz członków ich rodzin. 

 
  § 31. Dokumentacja studiów doktoranckich prowadzona przez Dział Badań Nauko- 
wych obejmuje: 
 
    1/  teczki osobowe uczestników studiów doktoranckich oraz materiały z 

prze- biegu studiów, 
    2/  protokoły z postępowania egzaminacyjnego, 
    3/  album uczestników studiów doktoranckich, 
    4/  ewidencję indeksów i legitymacji, 
    5/  materiały  dotyczące   przydzielonych  stypendiów,  ryczałtów  lokalo-

wych i premii, 
    6/  akta dotyczące organizacji i funkcjonowania poszczególnych studiów 

doktoranckich, 
    7/  materiały dotyczące planowania, sprawozdawczości i statystyki. 
 
 

VIII  NADZÓR  NAD  DZIAŁALNO ŚCIĄ  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
 
 
  § 32. Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawują właściwe rady 
wydziałów (rady instytutów). 
 
  § 33. Ogólny nadzór nad działalnością utworzonych w Uniwersytecie Wrocław-
skim studiów doktoranckich sprawuje - z upoważnienia Rektora – Prorektor do spraw Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
  § 34. Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu „Regulaminu” mogą 
być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Format A-6 (105x148 mm).  
Wykonanie na białym papierze z siatką koloru jasnoróżowego. 

Oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czarnym. 
 
 

 


