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ZARZĄDZENIE Nr 84/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 lipca 2009 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 93/2007 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia  7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim” 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r.  
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 93/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i wypłacania 
stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim” wprowadza się następujące 
zmiany: 

1/ W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który 
terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się 
zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych  
w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań 
naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni. 
Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta według wzoru, 
stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.”, 

2/ W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kierownik studiów doktoranckich wszystkie wnioski o przyznanie 
stypendiów doktoranckich przekazuje za pośrednictwem Dziekana 
Prorektorowi ds. Nauczania, w terminie 14 dni od dnia określonego  
w ust. 3, załączając listę doktorantów, których wnioski zostały 
zaopiniowane pozytywnie.”, 

3/ W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Prorektor ds. Nauczania może zmienić decyzję, o której mowa w § 3 
ust. 5 i wstrzymać wypłatę stypendium doktoranckiego w przypadku 
niewywiązywania się stypendysty z obowiązków, o których mowa  
w art. 197 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 205 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).”, 

4/ W § 9 skreśla się ust. 1, 
5/ Załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  
ds. Nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 84/2009 
z dnia 7 lipca 2009 r. 

 
Załącznik  
do Regulaminu 

………………………………………...                     ……….………… dnia ………. 200…. r.          
 (nazwisko i imię doktoranta) 
 
Nr albumu    ……………………………..…………….….. 
 
Rok studiów doktoranckich …………………….……….... 
 
……………………………………………………………... 
 (nazwa studiów doktoranckich) 
 
Forma studiów:  stacjonarne, niestacjonarne*         
 
…………………………………………………………….. 
                            (adres zamieszkania )         
  
…………………………………………………………….. 
                      ( nr telefonu kontaktowego) 
        

J.M. Rektor 
     

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
 
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego.  
Jednocześnie oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium doktoranckie na innym kierunku studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim oraz nie wykonuję pracy zarobkowej w ramach stosunku pracy  
w pełnym wymiarze czasu pracy**. 
Zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania Kierownika studiów doktoranckich  
o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 2-5 Regulaminu przyznawania i wypłacania 
stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej  
i obowiązku zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego. 

           
      …………………………………………... 
           
        (czytelny podpis doktoranta) 

Opinia  Kierownika studiów  doktoranckich  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

                             
        …......................………………………    

 (podpis i pieczątka Kierownika Studium Doktoranckiego) 

 
Opinia  Dziekana 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
                        

….....................………………………   

           (podpis i pieczątka Dziekana) 

__________________________ 

*   niepotrzebne skreślić 

**  w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy dołączyć oświadczenie  o wymiarze czasu pracy i wysokości                          

uzyskiwanych dochodów, w związku z wykonywaniem tej pracy 


