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ZARZĄDZENIE Nr 38/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie utworzenia niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk 
Humanistycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku  
z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami) zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2009 r. tworzy się na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk 
Humanistycznych. 

2. Niestacjonarne  Studia  Doktoranckie  Nauk  Humanistycznych  kształcą 
doktorantów w zakresie następujących dyscyplin naukowych: 

1/ archeologii, 
2/ historii, 
3/ kulturoznawstwa, 
4/ nauk o sztuce, 
5/ pedagogiki, 
6/ psychologii. 

3. Nauka na studiach trwa 4 lata (osiem semestrów). 
 
§ 2.1. Studia  działają  na  Wydziale  Nauk  Historycznych  i  Pedagogicznych  na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dziekanem Wydziału Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych, a Dyrektorem Instytutu Historycznego posiadającego uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu historii. 

2. Program niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych  
w zakresie historii uchwalany jest przez Radę Wydziału Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych w porozumieniu z Radą Instytutu Historycznego. 

 
§ 3. Rekrutacja na studia odbywać się będzie według zasad i trybu określanych 

corocznie przez Senat, na wniosek Rady Wydziału. 
 

§ 4. Kierownika studiów powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 
właściwego organu samorządu doktorantów, na wniosek Rady Wydziału. 
 

§ 5. Zasady organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich określa uchwała 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie regulaminu studiów doktoranckich. 
 

§ 6. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do 
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego  
w terminie do dnia 31 października 2009 r. 
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§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 


