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UCHWAŁA NR 87/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia  
2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) informację zawierającą nazwę studiów doktoranckich, określenie obszaru wiedzy, 
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których mają być prowadzone 
studia doktoranckie; czas trwania studiów (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 4 
lata); formę studiów, warunki i tryb rekrutacji. W przypadku, gdy studia 
doktoranckie będą prowadzone w więcej niż jednym obszarze wiedzy, dziedzinie 
nauki lub dyscyplinie naukowej, należy wskazać wszystkie obszary wiedzy, dziedziny 
i dyscypliny naukowej; 

2) w § 5: 

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem 
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Kierownik studiów doktoranckich może dodatkowo przedłużyć - na wniosek 
doktoranta - okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi 
trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, 
zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku prowadzenia i uczestniczenia w 
zajęciach.   

6. W przypadku nieuzyskania zgody na przedłużenie studiów doktoranckich, 
doktorant może odwołać się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich do 
dziekana, w terminie 14 dni od dnia zakomunikowania mu rozstrzygnięcia na 
piśmie.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Doktorant ubiegający się o przedłużenie studiów doktoranckich w przypadkach, o 
których mowa w ust. 4 i 5, musi złożyć wniosek o przedłużenie studiów 
doktoranckich bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny ich przedłużenia, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni.”, 

d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wniosku należy dołączyć opinię 
opiekuna naukowego (promotora), natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 
4 lub 5 dokument uzasadniający przedłużenie okresu studiów doktoranckich należy 
dołączyć do wniosku lub złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.”; 

3) w § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich realizowane w formie zajęć 
dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi jednostki 
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naukowej posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat 
albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.”; 

4) w § 14: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Powołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po uzyskaniu 
pozytywnych opinii rady wydziału (rady instytutu) oraz właściwego organu 
samorządu doktorantów.  

3. Rada wydziału (rada instytutu) i właściwy organ samorządu doktorantów 
wydają opinie w sprawie kandydata na kierownika studiów doktoranckich w terminie 
14 dni od dnia otrzymaniu wniosku o jej wydanie, z tym że wymóg uzyskania 
pozytywnej opinii uważa się za spełniony również w przypadku bezskutecznego 
upływu tego terminu.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku wyrażenia negatywnych opinii, o których mowa w ust. 3 ponawia 
się całą procedurę biorąc pod uwagę kolejnego zaproponowanego kandydata na 
kierownika studiów doktoranckich. 

3b.W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu 
samorządu doktorantów oraz rady wydziału (rady instytutu) nie zostanie spełniony w 
odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów 
doktoranckich, rektor powołuje na kierownika studiów doktoranckich nauczyciela 
akademickiego, spełniającego warunki określone w ust.1, który nie był uprzednio 
wskazany jako kandydat.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wymóg zasięgnięcia opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie 
dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce 
organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.” 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Kierownika studiów doktoranckich powołuje się na okres odpowiadający kadencji 
władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której prowadzone są studia 
doktoranckie.”; 

5) w § 15 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przedstawianie Prorektorowi ds. Nauczania, za pośrednictwem dziekana, po 
zakończeniu każdego roku sprawozdania z działalności studiów doktoranckich do 1 
października;”  

6) w § 16: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich 
pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego otwarciu pod 
opieką promotora i promotora pomocniczego (jeśli został powołany), wyznaczonych 
podczas wszczęcia przewodu doktorskiego, w drodze uchwały rady wydziału (rady 
instytutu).  

2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik 
naukowy jednostki naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami 
doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy 
opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu 
ostatnich 5 lat, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad 
doktorantem.”, 

b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie: 

„4. Doktorant ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany 
opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. Decyzję w sprawie 
zmiany opiekuna naukowego podejmuje dziekan. 
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5. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł 
profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej 
dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia 
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w 
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej. 

6. Promotorem może być również osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły 
wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów, o których mowa w ust. 5, 
jeżeli rada wydziału/instytutu przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta 
jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w 
procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników pełni promotor 
pomocniczy w przewodzie doktorskim. Może nim zostać osoba posiadająca stopień 
doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i 
nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.”; 

7) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do opieki naukowej i wsparcia w 
samodzielnej pracy badawczej przez cały okres studiów doktoranckich ze strony opiekuna 
naukowego (promotora) i promotora pomocniczego, jeśli został powołany.”; 

8) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczestnik studiów doktoranckich podlega semestralnej ocenie opiekuna naukowego 
(promotora) i rocznej ocenie kierownika studiów doktoranckich w zakresie realizacji 
programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych. Na podstawie tej 
oceny kierownik studiów doktoranckich dokonuje zaliczenia kolejnych lat studiów 
doktoranckich.”. 

 
§ 2.1. Przepisy wykonawcze do Regulaminu studiów doktoranckich w brzmieniu 

nadanym niniejszą uchwałą należy przyjąć i ogłosić do dnia 30 września 2016 r. 
2. Indywidualne sprawy doktorantów wszczęte i niezakończone ostatecznie do dnia 

30 września 2016 r. są rozpatrywane według brzmienia Regulaminu studiów doktoranckich 
obowiązującego od dnia 1 października 2016 r. 
 

§ 3. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej 
uchwały. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 


