
 

UCHWAŁA Nr 45/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany  

Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 43 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

postanawia się co następuje:  

 
§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim uchwalonego w dniu 27 czerwca 2007 r. Uchwałą Nr 93/2007 

(zmienionego uchwałami Nr 40/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. i Nr 40/2010 z dnia 26 maja  

2010 r.), w poniższym brzmieniu: 

 

1/ w § 2: 

a/ uchyla się ustępy: 6, 7, 8 i 9;  

b/ ust.11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Studia doktoranckie niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty rocznej lub półrocznej 

nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala Rektor. Warunki odpłatności za studia 

doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, między uczelnią a doktorantem, 

wg wzoru określonego odrębnym przepisem.”; 

 

2/ § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1. Rekrutacje na studia doktoranckie przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne 

powołane przez Dziekanów, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia i 

wyrażają swoje stanowisko w sprawie spełnienia  przez kandydata warunków ubiegania się 

o stypendium doktoranckie.” 

  2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni 

od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie 

określonym przez Statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 

ustalonych przez Senat uczelni warunków i trybu rekrutacji na poszczególnych studiach 

doktoranckich. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.”; 

 

3/ w § 15 uchyla się pkt 8; 
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4/ w § 16 w ust. 4 punkty 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) informowanie Kierownika studiów doktoranckich o postępach pracy swojego 

podopiecznego, a w przypadku rażących zaniedbań obowiązków przez uczestnika studiów 

doktoranckich występowanie na piśmie do Kierownika studiów doktoranckich w sprawie  

o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich,    

4) informowanie Kierownika studiów doktoranckich o wyjazdach swojego podopiecznego, na 

okres powyżej jednego miesiąca.”; 

  

5/ w § 20 uchyla się ust. 7; 

 

6/ § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21  

Uczestnik studiów doktoranckich może, na swój wniosek, otrzymywać stypendium 

doktoranckie, przyznawane zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich  na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.”; 

 

7/ w § 25 uchyla się ust. 3. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2011 r.  

 

 

 

 

  Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 

  
 


