
 

UCHWAŁA NR 36/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu  
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Na podstawie art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Każdy z programów kształcenia przygotowuje do pracy badawczej oraz dydaktycznej w 
szkole wyższej i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (PRK), opisanej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK (Dz. U. 2018 poz. 2218).”; 

2) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wspieranie mobilności doktorantów oraz stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów 
między doktorantami różnych szkół doktorskich, również zagranicznych.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Wnioski o powołanie i likwidację kolegium szkoły doktorskiej opiniuje Rada Szkoły oraz 
senacka Komisja Nauczania.”; 

4) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przedstawianie Senatowi po zaopiniowaniu przez Radę i właściwy organ Samorządu 
Doktorantów okresowego sprawozdania z działalności Szkoły, w tym obejmującego 
wyniki oceny śródokresowej;”; 

5) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkami Rady mogą być ponadto osoby niewymienione w ust. 3, w tym spoza 
Uniwersytetu, posiadające co najmniej stopień doktora, w liczbie nie większej niż 20% 
składu Rady.”; 

6) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku złożenia podania przez USOS, w sprawach, o których mowa w ust. 3, uznaje 
się, że rozstrzygnięcie w sprawie zostało doręczone w dniu wprowadzenia rozstrzygnięcia do 
USOS. O wprowadzeniu rozstrzygnięcia do USOS informuje się doktoranta niezwłocznie 
drogą elektroniczną na adres doktoranta w uczelnianej poczcie elektronicznej. W pozostałych 
przypadkach o rozstrzygnięciu doktorant dowiaduje się osobiście w sekretariacie kolegium 
w możliwie najbliższym terminie lub telefonicznie. Datę i sposób powiadomienia doktoranta 
o rozstrzygnięciu odnotowuje się w aktach doktoranta. Jeśli doktorant o rozstrzygnięciu 
dowiedział się telefonicznie, zobowiązany jest do podpisania powiadomienia w możliwie 
najbliższym terminie w sekretariacie kolegium. Rozstrzygnięcie uważa się za doręczone z 
dniem powiadomienia.”; 

7) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) czuwanie nad kształceniem doktorantów w Szkole w zakresie danej dyscypliny, w tym: 
a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych, 
b) proponowanie programów kształcenia, 
c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich;”; 
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8) w § 18 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, również z małżonkiem i dziećmi, 
na zasadach i w trybie określonym w przepisach wewnętrznych Uniwersytetu;”; 

9) w § 20:  

a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) posiadania identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID) oraz 
konta PBN (Polska Bibliografia Naukowa);”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za wiążące, jeżeli zostały 
umieszczone w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) oraz na 
indywidualnych kontach pocztowych doktorantów co najmniej 7 dni przed zaistnieniem 
okoliczności (sytuacji) których dotyczą.”; 

10) w § 23: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Doktorant w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole składa 
do kierownika właściwego kolegium wniosek o powołanie promotora lub promotorów 
wskazując dyscyplinę nauki, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa 
doktorska.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w 
procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, pełni promotor 
pomocniczy. Wniosek o powołanie promotora pomocniczego składa kierownikowi 
promotor lub doktorant przy akceptacji promotora.”; 

11) w § 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pozostaje promotorem dla sześciu doktorantów kształcących się w Szkole. Prorektor ds. 
nauczania, w wyjątkowych przypadkach po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, może 
zwiększyć ten limit.”; 

12) w § 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku zaprzestania lub długotrwałej niemożności pełnienia funkcji promotora 
przez dotychczasowego promotora rada dyscypliny naukowej ma obowiązek niezwłocznie 
zapewnić należytą opiekę naukową doktorantowi poprzez wyznaczenie nowego promotora 
na wniosek doktoranta. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby proponowanej na 
promotora o gotowości podjęcia się tej funkcji. Obowiązek powołania nowego promotora 
dotyczy zwłaszcza przypadków: 
1) śmierci promotora lub uznania go za zmarłego; 
2) trwałego uszczerbku na zdrowiu promotora, uniemożliwiającego mu pełnienie tej funkcji; 
3) utraty przez promotora prawa do pełnienia tej funkcji.”; 

13) w § 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje realizację programu 
kształcenia w danej dyscyplinie naukowej oraz IPB. Program obejmuje także 
odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w ich 
prowadzeniu. Program kształcenia określa język, w którym odbywa się kształcenie.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Kształcenie w Szkole Doktorskiej może odbywać się również w trybie indywidualnej 
organizacji zajęć, gdy jest to uzasadnione względami naukowymi lub losowymi. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik kolegium na wniosek doktoranta 
zaopiniowany przez promotora. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta zaopiniowany 
przez promotora kierownik kolegium może wyrazić zgodę na zaliczenie zajęć 
wynikających z programu kształcenia, jeżeli doktorant zaliczył zajęcia prowadzące do 
uzyskania takich samych efektów uczenia się w innej jednostce naukowej lub 
dydaktycznej.”; 



3 

14) w § 27: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy wyznaczono promotora pomocniczego, projekt, o którym mowa 
w ust. 1, przedstawiany jest po zaopiniowaniu przez tego promotora.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Projekt IPB podlega zatwierdzeniu przez kierownika właściwego kolegium w 
terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przed zatwierdzeniem projektu IPB kierownik 
może zasięgnąć opinii ekspertów wskazanych przez przewodniczącego rady 
dyscypliny. W sytuacji konieczności zasięgnięcia opinii ekspertów termin ten może być 
przedłużony do dwóch miesięcy.”; 

15) w § 29: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wymiar praktyk zawodowych nie może być większy niż 60 godzin w roku 
akademickim. Praktyki zawodowe realizowane są od 1 do 8 semestru.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

16) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta termin, o którym mowa w ust. 2, 
może być przesunięty, nie dalej jednak niż do 30 września. Wniosek w tej sprawie należy 
złożyć kierownikowi kolegium najpóźniej do 15 września.”; 

17) w § 31 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przebiegu praktyk zawodowych;”; 

18) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32.1. Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w 
połowie okresu kształcenia. 
2. Oceny śródokresowej dokonuje komisja składająca się z 3 osób, w tym co najmniej  
1 osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w 
której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnionej poza Uniwersytetem. 
Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.  
3. Kandydat na członka komisji, powinien posiadać dorobek naukowy w obszarze badań lub 
pokrewnym do badań realizowanych przez doktoranta lub doświadczenie w zakresie opieki 
nad młodą kadrą i jej kształceniem:    
a) promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze w zakończonym lub trwającym 

postępowaniu lub przewodzie doktorskim lub    
b) pełnienie funkcji recenzenta w przewodzie lub postępowaniu doktorskim.  
4. Komisję na wniosek kierownika kolegium i po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny 
powołuje właściwy dziekan, na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem 
przeprowadzania oceny śródokresowej. W kolegium może zostać powołana więcej niż jedna 
komisja ds. oceny śródokresowej. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 
członkowi komisji ds. oceny śródokresowej udział w jej pracach dziekan w jego miejsce 
powołuje nowego członka komisji. 
5. Powołując komisję dziekan wskazuje jej przewodniczącego. 
6. Kierownik powiadamia doktorantów o planowanym terminie oceny śródokresowej.  
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania oceny kierownik informuje każdego 
doktoranta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez system USOS lub adres  
e-mailowy doktoranta w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, termin ten może zostać zmieniony.  
7. Najpóźniej na 30 dni przed zaplanowanym posiedzeniem komisji doktorant przedstawia 
jej sprawozdanie z realizacji IPB. Do sprawozdania doktoranta promotor (promotorzy) 
dołącza opinię na temat postępów doktoranta w realizacji IPB. Rektor, po zasięgnięciu opinii 
Rady oraz właściwego organu samorządu doktorantów, może określić szczegółowe wymogi 
dotyczące sprawozdania z realizacji IPB, oraz opinii promotora. 
8. Ocena  śródokresowa jest przeprowadzana w języku polskim albo angielskim.     
9. W trakcie posiedzenia komisji doktorant prezentuje zrealizowane dotychczas elementy 
IPB, a w szczególności wyniki przeprowadzonych badań, mające być podstawą rozprawy 
doktorskiej. Po prezentacji przeprowadzana jest dyskusja z doktorantem.  
10. Nad wynikiem oceny śródokresowej komisja obraduje w niejawnej części posiedzenia. 
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11. Z przeprowadzenia oceny śródokresowej przewodniczący komisji sporządza protokół.”; 

19) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja ds. oceny śródokresowej wystawia na piśmie ocenę pozytywną lub negatywną 
wraz z uzasadnieniem. Pod oceną i jej uzasadnieniem podpis składa przewodniczący 
komisji.”; 

20) w § 34 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku uchylenia oceny, o której mowa w ust. 2, dziekan wydziału właściwego dla 
danej dyscypliny naukowej niezwłocznie powołuje ponownie komisję ds. oceny w nowym 
składzie i zarządza przeprowadzenie oceny. 
4. Od oceny, o której mowa w ust. 3, odwołanie nie przysługuje.”; 

21) w § 35 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Za datę złożenia rozprawy doktorskiej przyjmuje się dzień złożenia na podstawie  
art. 189 Ustawy wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora, do którego 
dołączona została rozprawa doktorska wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. 
3. Złożenie rozprawy doktorskiej następuje w terminie określonym w IPB.  
4. Kierownik właściwego kolegium, na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii promotora 
lub promotorów, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej 
ponad okres przewidziany w IPB, łącznie nie dłużej niż o 2 lata, w przypadku:  
1) czasowej niezdolności spowodowanej chorobą; 
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;  
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności; 
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;  
5) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych koniecznych dla 

dokończenia rozprawy doktorskiej.”; 

22) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Okres pobierania stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 2, nie jest wliczany 
do okresu 4 lat, w których można otrzymywać stypendium doktoranckie w szkole 
doktorskiej.”; 

23) w § 37 w ust. 2 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) nieuzyskania zaliczenia roku,”; 

24) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dokumentowanie przebiegu kształcenia może być realizowane przy użyciu USOS.”; 

25) w § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli przepisy prawa obowiązującego w Uniwersytecie wymagają w określonej sprawie 
zajęcia stanowiska (opinii, uzgodnienia i innych) Samorządu Doktorantów, a Ustawa, Statut 
lub Regulamin nie stanowią inaczej, to niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia stosownego wniosku uważa się za zajęcie pozytywnego stanowiska.”. 

 
§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego uchwały Nr 134/2019 ze 

zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

       
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 
 

 


