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Zarządzenie Nr 82/2014 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji 
dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196, poz. 
1168), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. 
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1581), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu Nr 150/2013 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokumentacji 
przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim:  

1/ w § 9: 
a) pkt 10 otrzymuje brzmieniu: 

„10/ egzemplarz pracy dyplomowej (drukowany dwustronnie, czcionką nie 
większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5) wraz 
z załącznikami, oprawiony w: cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze 
wydziału, który jest zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Do wydruku pracy dyplomowej należy 
dołączyć jej zapis na nośniku elektronicznym w cienkiej kopercie opisanej 
przez autora pracy (płyta CD w dwóch formatach: TXT w kodowaniu UTF8 
– dla sprawdzenia w celu weryfikacji w systemie Plagiat oraz w formacie 
PDF);”, 
 
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16/ oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej w brzmieniu 
Załącznika Nr 2 do niniejszych Zasad wraz z Raportem podobieństwa 
serwisu Plagiat.pl;”; 

 
2/ w § 20 pkt 11 otrzymuje brzmieniu: 

„11/ egzemplarz pracy doktorskiej (drukowany dwustronnie, czcionką nie 
większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5) 
oprawiony w: cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze wydziału, który 
jest zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Do wydruku pracy doktorskiej należy dołączyć jej zapis na 
nośniku elektronicznym w cienkiej kopercie opisanej przez autora pracy 
(płyta CD w dwóch formatach: TXT w kodowaniu UTF8 – dla sprawdzenia w 
celu weryfikacji w systemie Plagiat oraz w formacie PDF);”; 
 

3/ w § 20 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:  
„20a/ oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej  
w brzmieniu Załącznika Nr 12a do niniejszych Zasad wraz z Raportem 
podobieństwa serwisu Plagiat.pl;”; 
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4/ po Załączniku Nr 12 dodaje się Załącznik Nr 12a w brzmieniu Załącznika Nr 1 
do niniejszego zarządzenia; 

5/ Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

6/ Załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego 
Zarządzenia; 

7/ Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się: 

1/ w zakresie zadań dziekanatów  - dziekanom wydziałów, 
2/ w zakresie zadań instytutów  - dyrektorom instytutów,  
3/ w zakresie zadań Działu Nauczania - Prorektorowi ds. Nauczania. 

 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 82/2014 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

Załącznik Nr 12 a 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

………………………………………………………….. 
(adres zameldowania) 

……………………………………………………………           …................................................... 
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            (numer PESEL) 

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(nazwa studiów doktoranckich) 

...................................................            ................................................... 
                              (forma studiów*)                                                                           (numer albumu) 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej 

 
Niniejszym oświadczam, że przedłożona rozprawa doktorska, pt.: 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

 
została przygotowana przeze mnie samodzielnie pod kierunkiem 
promotora/kopromotora: 

 
............................................................................................................................ 

 
i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 637,  
z późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. 
 
Ponadto oświadczam, że treść rozprawy doktorskiej przedstawionej do obrony, zawarta 
na przekazanym nośniku elektronicznym, jest identyczna w jej wersją drukowaną. 
 
 
 
 
Wrocław, ………………………………….                    ………………………………………… 

               (rrrr – mm - dd)                                                       (czytelny podpis) 

 
 
*) 
forma: 

stacjonarne   – st. 
niestacjonarne – nst.  
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 82/2014 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
Załącznik Nr 2 

................................................... 
(imiona i nazwisko) 

………………………………………………………….. 
(adres zameldowania) 

……………………………………………………………           …................................................... 
                  (aktualny adres do korespondencji)                                                            (numer PESEL) 

................................................... 
                                (adres e-mail) 

................................................... 
(wydział) 

................................................... 
(kierunek studiów) 

...................................................            ................................................... 
                         (rodzaj i forma studiów)*                                                                  (numer albumu) 

 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej 

 
Niniejszym oświadczam, że złożoną do oceny pracę dyplomową zatytułowaną: 

 
............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 

 
wykonałem(am) samodzielnie pod kierunkiem promotora: 

 
............................................................................................................................ 

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są przepisy 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 637, z późniejszymi zmianami), oraz że treść 
pracy dyplomowej przedstawionej do obrony, zawarta na przekazanym nośniku 
elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną. 
 
 
 
 
 
Wrocław, ………………………………….                    ………………………………………… 

               (rrrr – mm - dd)                                                       (czytelny podpis) 

 
 
*) 
rodzaj:  

I stopnia (licencjackie, inżynierskie)  -  I st. 
II stopnia     -  II st.  
jednolite magisterskie    -  jmgr  

forma: 
stacjonarne  – st. 
niestacjonarne – nst.  
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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 82/2014 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

pieczątka dziekanatu/instytut 

 

 

Z A W A R T O Ś Ć 
 
teczki akt studenckich nr ____________ nazwisko i imię _________________________ 
 
Strona:             Dokument: 

…………………… Kwestionariusz osobowy; 
…………………… Uwierzytelniona kopia dowodu osobistego; 
…………………… Uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia 

studiów wyższych; 
………………….. Zaświadczenia: o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 

rekrutacyjnego, o nostryfikacji potwierdzające znajomość języka 
polskiego, lekarskie i inne; 

………………….…  Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczeniowej; 
……………………. Dokument potwierdzający pochodzenie polskie; 
………………….… Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania 

studiów bez wnoszenia opłat; 
……………………. Decyzja o przyjęciu na studia oraz oryginał zwrotnego potwierdzenia jej 

doręczenia; 
……………………. Akt ślubowania; 
……………………. Potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej, indeksu oraz wydanych 

duplikatów; 
……………………. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym 

kierunku; 
……………………. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych; 
……………………. Karty okresowych osiągnięć; 
……………………. Podania i decyzje władz Uczelni dotyczące toku studiów: powtarzania 

semestru/roku, urlopów rozszerzenia toku studiów, indywidualnego toku 
studiów, nagród, wyróżnień, kar dyscyplinarnych, przedłużenia terminu 
rejestracji pracy dyplomowej wraz z oryginałami zwrotnego 
potwierdzenia ich doręczenia; 

…………………….. Dokumentacja wyjazdów zagranicznych; 
…………………….. Wyciągi z kartotek pomocy materialnej; 
…………………….. Skreślenie z listy studentów/rezygnacja ze studiów wraz z decyzją 

i oryginałem zwrotnego potwierdzenia jej doręczenia; 
…………………….. Egzemplarz pracy dyplomowej na nośniku papierowym; 
…………………….. Egzemplarz pracy dyplomowej na płycie CD opisanej przez autora; 
……………………. Oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej; 
…………………….    Raport podobieństwa serwisu Plagiat.pl; 
……………………. Oświadczenie wyrażające zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej; 
…………………….. Recenzje pracy dyplomowej; 
…………………….. Protokół egzaminu dyplomowego; 
…………………….. Dyplom ukończenia studiów – odpis do akt (uwierzytelniona kopia 

odpisu dyplomu w języku angielskim); 
…………………….. Suplement – odpis do akt ( kserokopia w języku obcym); 
…………………….. Zaświadczenie o stanie studiów; 
……………………. Karta zobowiązań; 
……………………. Potwierdzenie odbioru dokumentów; 
……………………. Inne. 
 

 

Przekazała/ Przekazał:                     Wrocław                                        Przyjęła/Przyjął: 

Załącznik Nr 16 
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Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 82/2014  
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

pieczątka dziekanatu/ instytutu 

 

Z A W A R T O Ś Ć  -  C Z Ę Ś Ć  A 
 
Teczki akt doktoranckich: nazwisko i imię _____________________________________ 
 

Sygn. AUW ________/____________________________________________________ 

 

Strona: Dokument: 

………………….. Kwestionariusz osobowy; 

………………….. Uwierzytelniona kopia dowodu osobistego; 

………………….. Uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów i inne; 

………………….. Protokół indywidualny WKR, decyzja o przyjęciu na studia i przyznanych 

stypendiach; 

………………….. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów; 

………………….. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka obcego; 

………………….. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych; 

………………….. Akt ślubowania; 

…………..…….. Karta potwierdzająca odbyte staże, wyjazdy zagraniczne; 

………………….. Karty przebiegu studiów;  

…………………. Sprawozdanie z wykonania zajęć i godzin dydaktycznych; 

………………….. Podania i decyzje władz Uczelni odnoszące się do: przedłużenia okresu 

studiów, przyznania, cofnięcia stypendium, skreślenia/rezygnacji ze 

studiów wraz z oryginałami zwrotnego potwierdzenia odbioru; 

…………………. Wyciągi z kartotek pomocy materialnej; 

…………………. Opinie promotora; 

…………………. Dokumenty dotyczące zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

…………………. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich – odpis przeznaczony do akt 

…………………. Zaświadczenia o stanie studiów; 

…………………. Karta zobowiązań; 

…………………. Karta obiegowa; 

…………………. Potwierdzenie odbioru legitymacji i indeksu doktoranta; 

…………………. Potwierdzenie odbioru dokumentów; 

………………… Inne. 

 

Przekazała/Przekazał:                          Wrocław                              Przyjęła/Przyjął:  

 
 

Załącznik Nr 18 
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Z A W A R T O Ś Ć – C Z Ę Ś Ć   B 

teczki akt doktorskich: nazwisko i imię _______________________________________ 

Sygn. AUW __________/ __________________________________________________ 

 

Strona: Dokument: 

…………………. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz załącznikami; 
…………………. Wykaz prac naukowych; 
…………………. Informacja o działalności popularyzującej wiedzę; 
…………………. Uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
…………………. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego; 
…………………. Oświadczenie o wyborze nowożytnego języka obcego; 
…………………. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku innym 

niż polski; 
………………… Streszczenie rozprawy w języku polskim na nośniku papierowym i płycie 

CD opisanej przez autora; 
………………… Streszczenie rozprawy w języku angielskim na nośniku papierowym i płycie 

CD opisanej przez autora; 
……………….. Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej; 
………………..    Raport podobieństwa serwisu Plagiat.pl; 
……………….. Oświadczenie współautora pracy zbiorowej określające indywidualny 

wkład; 
……………….. Opinia promotora przy skierowaniu  pracy do recenzji; 
………………… Opinie recenzentów: 
………………… ____________________________________________________________ 
………………… ____________________________________________________________ 
………………… ____________________________________________________________ 
………………… ____________________________________________________________ 
………………… Protokoły z egzaminów doktorskich; 
………………… Wyciągi z posiedzeń rad wydziału/instytutu; 
………………… Uchwały rad wydziału/instytutu; 
……………….. Protokół z dopuszczenia do publicznej obrony doktoratu; 
………………… Protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej;  
……….……… Wykaz pracowników jednostki, od których przyjęto pisemne oświadczenie 

o zaliczeniu ich do minimum kadrowego jednostki w danej dziedzinie  
i dyscyplinie nauki; 

………………… Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora; 
………………… Karta informacyjna o pracy badawczej (SYNABA); 
………………… Dyplom doktorski – odpis przeznaczony do akt (uwierzytelniona kopia 

odpisu dyplomu w języku angielskim); 
………………… Potwierdzenie odbioru dyplomów (oryginał i odpisu) doktorskiego; 
………………… Egzemplarz rozprawy doktorskiej na nośniku papierowym; 
………………… Egzemplarz rozprawy doktorskiej na płycie CD opisanej przez autora; 
…………………  Inne ________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
 

Przekazała/ Przekazał:                          Wrocław                                Przyjęła/Przyjął:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


