
 

UCHWAŁA NR 26/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 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. 2022 poz. 574, 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 § 1 w ust. 2: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„7) Prorektor – wskazanego przez Rektora Prorektora kierującego Szkołą;”, 

b) po pkt. 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:  
„7a) Pełnomocnik – Pełnomocnika Rektora ds. Szkoły Doktorskiej;”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Szkołą kieruje wyznaczony przez Rektora Prorektor, którego wspomaga Pełnomocnik 
Rektora ds. Szkoły Doktorskiej.”; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§ 10. Do zadań Prorektora należy w szczególności: 
1) organizowanie pracy Szkoły; 
2) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady, projektu: 

a) regulaminu Szkoły, 
b) programu kształcenia, 
c) zasad rekrutacji; 

3) nadzór nad procesem rekrutacji do Szkoły; 
4) zatwierdzanie listy doktorantów przyjętych do Szkoły; 
5) przedstawianie Senatowi po zaopiniowaniu przez Radę i właściwy organ Samorządu 

Doktorantów okresowego sprawozdania z działalności Szkoły, w tym obejmującego 
wyniki oceny śródokresowej; 

6) wydawanie decyzji i innych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów w 
zakresie określonym przez Rektora; 

7) dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego 
upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora; 

8) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu przeprowadzania ocen śródokresowych; 
9) współpraca z radami dyscyplin i kierownikami kolegiów w zakresie związanym z 

kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotora 
pomocniczego; 

10) tworzenie oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów oraz wytycznych dla 
tworzenia programów kształcenia w kolegiach; 

11) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów; 
12) wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej 

doktorantów; 
13) kierowanie pracami Rady Szkoły; 
14) przygotowanie Szkoły do ewaluacji; 
15) współpraca z Samorządem Doktorantów.”; 

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:  
„§ 10a. Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:  
1) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej przed organami i innymi podmiotami UWr oraz na 

zewnątrz w zakresie upoważnienia udzielonego przez Rektora; 
2) współpraca z Radą Szkoły Doktorskiej UWr; 
3) współpraca z dziekanami wydziałów i kierownikami kolegiów w zakresie realizacji przez 

doktorantów programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym praktyk zawodowych; 
4) dbałość o sprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia w Szkole Doktorskiej; 
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5) przygotowywanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji; 
6) współpraca z Samorządem Doktorantów; 
7) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej UWr 

zleconych przez Rektora bądź Prorektora.”; 

5) w § 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Radę powołuje na czas swojej kadencji Rektor na wniosek Prorektora.”, 

b) w ust. 3 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) Pełnomocnik Rektora ds. Szkoły Doktorskiej;”; 

6) w § 13: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
„6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie 

oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów oraz wytycznych dla tworzenia 
programów kształcenia w kolegiach;”, 

b) po pkt. 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 
„6a) określanie sposobu dokonywania oceny realizacji programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej;”, 

c) po pkt. 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:  
„9a) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sposobu finansowania Szkoły;”;  

7) w § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wyznaczanie promotorów i promotorów pomocniczych;”;  

8) w § 17: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„1a. Kandydatom ze stwierdzoną niepełnosprawnością zapewnia się na ich wniosek 
pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do indywidualnych potrzeb.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Ślubowanie składa się elektronicznie nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia 
kształcenia w Szkole. Wydruk aktu ślubowania powinien być przechowywany w teczce 
akt osobowych doktoranta. Podpis doktoranta na wydruku jest zastąpiony 
uwierzytelnieniem doktoranta w systemie USOS.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Doktorant otrzymuje legitymację doktorancką po złożeniu ślubowania i nabyciu praw 
doktoranta. Prawo do legitymacji doktoranckiej przysługuje także w okresie zawieszenia 
kształcenia w Szkole oraz w okresie przedłużenia terminu do złożenia rozprawy 
doktorskiej. Legitymacja doktorancka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 
ukończenia kształcenia w Szkole, zawieszenia w prawach doktoranta lub skreślenia z 
listy doktorantów.”; 

9) w § 18: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) w ust. 2 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:  
„1a) korzystania z wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników;”; 

10) w § 20 w ust. 1: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6) niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, 

powiadamiania o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu oraz o innych 
okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla praw i obowiązków 
doktoranta (np. o nieobecności i jej przyczynie);”, 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:  
„18) aktywnego udziału w pracach organizacyjnych i popularyzacyjnych uczelni.”; 

11) w § 22 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których 

sytuację zdrowotną potwierdza dokumentacja medyczna przedłożona w Zespole ds. 
Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością; 
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 3) u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa 
w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja specjalistyczna przedłożona w 
Zespole ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.”; 

12) w § 23: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Doktorant w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole składa 
do kierownika właściwego kolegium wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów 
wskazując dyscyplinę nauki, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa 
doktorska. Co najmniej jeden z promotorów wskazanych we wniosku, musi być 
nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie. 
2. W przypadku, gdy promotor wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie jest 
pracownikiem Uniwersytetu, doktorant składa jedocześnie wniosek o wyznaczenie 
promotora  albo promotora pomocniczego, który jest nauczycielem akademickim 
zatrudnionym w Uniwersytecie. 
3.  Do wniosku załącza się zgodę przyszłego promotora/promotorów, o których mowa 
w ust. 1 i 2, a w przypadku wniosku  o wyznaczenie promotora pomocniczego również 
zgodę tego promotora.”, 

b) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:  
„13. W przypadku powołania drugiego promotora lub promotora pomocniczego spoza 
Uniwersytetu wymagane jest wskazanie przez dziekana źródła finasowania kosztów ich 
wynagrodzenia.”; 

13) w § 26: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  
„6a. Kształcenie może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na 
odległość. Zasady tego kształcenia określa odrębne zarządzenie Rektora.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Kształcenie w Szkole Doktorskiej może odbywać się również w trybie indywidualnej 
organizacji kształcenia, gdy jest to uzasadnione względami naukowymi lub losowymi. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik kolegium na wniosek doktoranta 
zaopiniowany przez promotora.”; 

14) w § 27: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Projekt IPB zawiera w szczególności: 
1) temat badań wraz z uzasadnieniem ich podjęcia; 
2) pytania, tezy lub hipotezy badawcze; 
3) zarys aktualnego stanu badań dotyczących zagadnień będących przedmiotem 

rozprawy doktorskiej, w tym literaturę przedmiotu; 
4) zadania badawcze, w tym określenie ewentualnych planowanych badań 

zagranicznych; 
5) określenie stosowanych metod badawczych; 
6) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej z wyszczególnieniem etapów i 

miejsc prowadzonych badań, w tym terminów zakończenia badań cząstkowych i 
opracowania ich wyników; 

7) określenie formy rozprawy doktorskiej i terminu jej złożenia; 
8) znaczenie zaplanowanych badań oraz sposoby ich upowszechniania. 
Wzór Indywidualnego Planu Badawczego określony jest odrębnym zarządzeniem 
Rektora.”, 

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 
łącznie do trzech miesięcy.”; 

15) w § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim doktorant 
może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolniony przez kierownika kolegium 
po uzyskaniu zgody dziekana. Możliwość zwolnienia z obowiązku realizacji praktyk 
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zawodowych doktorantów odnosi się w szczególności do doktorantów obcokrajowców oraz 
osób realizujących tzw. doktorat wdrożeniowy.”; 

16) w § 30 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
„3a. W uzasadnionych przypadkach dziekan może skrócić terminy, o których mowa w ust. 2 
i 3, w szczególności kiedy wymaga tego prawidłowa organizacja procesu badawczo-
dydaktycznego.”; 

17) w § 32: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  
„4a. Istnieje możliwość powołania protokolanta. Protokolant nie jest członkiem 
komisji.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:  
„5a. Do obowiązków przewodniczącego należy zwołanie posiedzenia komisji.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„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 lub członków komisji ds. oceny 
śródokresowej złożony przewodniczącemu komisji, termin ten może zostać zmieniony.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„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. Na 
te części posiedzenia w charakterze obserwatorów mogą zostać zaproszeni 
promotor/promotorzy i promotor pomocniczy.”; 

18) w § 35 po ust. 4 dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu: 
„5. Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej może uzyskać doktorant, który 
spełnia łącznie następujące warunki:   
1) złożył wniosek przed końcem okresu kształcenia, jednak po ocenie śródokresowej; 
2) terminowo realizował program kształcenia.  
6. W okresie przedłużenia, jeśli od rozpoczęcia kształcenia upłynęły cztery lata, doktorant 
nie otrzymuje stypendium doktoranckiego.”; 

19) w § 37 ust. 3  otrzymuje brzmienie: 
„3. Skreślenia z listy doktorantów dokonuje na podstawie upoważnienia Rektora kierownik 
kolegium w drodze decyzji administracyjnej.”; 

20) w § 39 w ust. 4: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2) wydruk aktu ślubowania doktoranta;”, 

b) uchyla się pkt 3;  

21) po rozdziale X dodaje się rozdział Xa w brzmieniu: 

„Xa. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW 
§ 40a. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające 
godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 
określonych w Ustawie i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.”.  

 
§ 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 2022 r. 

       
 
 
 

 
Przewodniczący Senatu UWr 

p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 


