
ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 

r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 

ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 5 października 2022 r.  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

 

1/ zarządzeniem Nr 204/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 grudnia 

2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej; 

2/ zarządzeniem Nr 223/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 

25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

 



 

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 198 ust. 3 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574,  

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. W Uniwersytecie Wrocławskim tworzy się Szkołę Doktorską Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zwaną dalej Szkołą Doktorską. 

  2. Szkoła Doktorska kształci doktorantów w dziedzinach nauki i dyscyplinach 

naukowych zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez Uniwersytet Wrocławski. 

  

§ 2. Szkołą Doktorską kieruje Prorektor ds. badań naukowych. 

 

§ 3. 1. Kształcenie doktorantów odbywa się w kolegiach Szkoły Doktorskiej 

tworzonych na wydziałach przez Rektora, w drodze zarządzenia, na wniosek właściwej 

rady dyscypliny naukowej zaopiniowany przez radę wydziału.  

2. Kolegium prowadzi kształcenie w dyscyplinie lub dyscyplinach określonych  

w zarządzeniu Rektora. 

 

§ 4. 1. Kolegium kieruje kierownik kolegium powoływany przez Rektora na 

wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu. Wymóg uzyskania opinii uważa się za spełniony również w przypadku 

niezajęcia stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata. 

2. Nadzór nad działalnością kolegium sprawuje dziekan właściwy dla dyscypliny 

naukowej, w której kształceni są doktoranci w ramach danego kolegium. 

3. Obsługę administracyjną kolegium zapewnia wydział. 

 

§ 5. Kolegia mogą współpracować między sobą na zasadach określonych  

w formie pisemnej zgłoszonej Prorektorowi ds. badań naukowych za uprzednią aprobatą 
dziekanów wydziałów, na których funkcjonują współpracujące kolegia..  

§ 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w tym prawa  

i obowiązki doktorantów, określi Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwalony przez Senat.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R  

 

 


