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§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin oparty jest na postanowieniach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia  

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 172), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1480), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów 

osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. Nr 160 z 2011 r., poz. 956), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 14 września 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom 

stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 z 2011 r., poz. 1271), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r.  

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych  

i niepublicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 463), rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu  

i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r.,  

poz. 1383), oraz 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 z 2011 r., poz. 1168). 

2. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są stacjonarne i niestacjonarne wydziałowe lub 

środowiskowe studia doktoranckie, w tym studia interdyscyplinarne, zwane dalej 

studiami doktoranckimi. 

3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

4. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale, nieprzekraczającą 

kosztów kształcenia, ustala Rektor na podstawie propozycji rady wydziału.  

5. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach doktoranckich na zasadach określonych przez Senat Politechniki Wrocławskiej. 

Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów doktoranckich, a także 

wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a doktorantem, lub Uczelnią  

a doktorantem i podmiotem sponsorującym, zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Zasady odbywania studiów doktoranckich w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa 

– Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 z 2006 r., poz. 1406 z późn. zm.). 

7. Wydziały Uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora, mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających 

posiadanym uprawnieniom lub interdyscyplinarne studia doktoranckie.  

8. Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora na wniosek rady wydziału przygotowany 

zgodnie z § 2. 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
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24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

Rektor po zaakceptowaniu wniosku wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich. 

9. Studia doktoranckie, na wniosek rady wydziału, mogą zostać zawieszone lub zniesione 

przez Rektora, który określa warunki kontynuowania studiów doktoranckich 

rozpoczętych przed dniem wydania decyzji, albo wskazuje inny wydział, na którym te 

studia mogą być kontynuowane. 

10. Studia doktoranckie prowadzone wspólnie przez wydziały Uczelni i jednostki naukowe 

krajowe, które spełniają wymagania określone w ust. 7, lub zagraniczne, które posiadają 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora, są studiami środowiskowymi. Szczegółowy 

podział zadań związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich oraz sposób ich 

finansowania określa umowa zawarta między tymi jednostkami. 

11. Uczelnia stwarza doktorantom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie 

kształcenia i w badaniach naukowych. 

12. Koordynowanie prac wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie 

organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich należy do zadań Prorektora ds. 

Nauczania.  

§ 2.  Organizacja studiów doktoranckich 

1. Stacjonarne studia doktoranckie na wydziałach mogą być prowadzone w zakresie 

dyscyplin naukowych, w których wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora. Na wydziałach mogą być także prowadzone studia 

interdyscyplinarne w obszarze wiedzy, do którego należy co najmniej jedna dyscyplina 

naukowa, w której wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora. 

2. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być uruchamiane na wydziałach w zakresie 

dyscypliny naukowej, w której są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie. Uchwałę 

o uruchomieniu lub zamknięciu niestacjonarnych studiów doktoranckich podejmuje rada 

wydziału.  

3. Szczegółowe zasady uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na 

wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktoranckie określa Rektor w Zarządzeniu 

Wewnętrznym. 

4. Przewody doktorskie są przeprowadzane przez rady wydziałów w dyscyplinach 

naukowych, w których posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora. Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie 

porozumienia, przez rady wydziałów uczelni lub rady innych jednostek organizacyjnych, 

w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy 

międzynarodowej rada wydziału może powołać kopromotora. W przypadku 

przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada wydziału może powołać 

drugiego promotora. 

5. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski może wyznaczyć 

także promotora pomocniczego, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad 

doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji  

i analizy wyników. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień 

naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

6. Rady wydziałów określają maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi może 

sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy. Promotor nie powinien 
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równocześnie sprawować opieki naukowej nad więcej niż pięcioma doktorantami,  

a promotor pomocniczy – nad więcej niż trzema doktorantami. 

7. Wynagrodzenia przysługujące promotorowi, drugiemu promotorowi, jeśli został 

powołany, oraz za recenzje w przewodzie doktorskim uczestnika studiów doktoranckich 

wypłaca wydział prowadzący te studia. 

8. Rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału i właściwego organu samorządu 

doktorantów, powołuje na okres kadencji organów Uczelni kierownika studiów 

doktoranckich, spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym 

miejscu pracy. 

9. Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i właściwego organu samorządu 

doktorantów, może odwołać kierownika studiów doktoranckich przed upływem okresu 

kadencji organów Uczelni. 

10. Kierownicy wydziałowych studiów doktoranckich, przewodniczący uczelnianego organu 

samorządu doktorantów oraz powołani przez Rektora doradca Prorektora i konsultanci 

ds. studiów doktoranckich tworzą Zespół Konsultantów. Zadaniem Zespołu 

Konsultantów jest koordynacja studiów doktoranckich na szczeblu Uczelni w zakresie: 

1) dokumentacji przebiegu studiów i przewodów doktorskich; 

2) organizacji i przebiegu studiów interdyscyplinarnych i promocji badań kreujących 

nowe, priorytetowe kierunki rozwoju nauki; 

3) organizacji zajęć ogólnouczelnianych i tworzenia planów uruchamianych kursów; 

4) opiniowania decyzji w sprawach regulaminowych i stypendialnych; 

5) organizacji rekrutacji; 

6) okresowych sesji sprawozdawczo-programowych. 

Pracami Zespołu Konsultantów kieruje doradca Prorektora ds. studiów doktoranckich. 

11. Doradca Prorektora ds. studiów doktoranckich może zasięgać opinii uczelnianego organu 

samorządu doktorantów w sprawach dotyczących studiów doktoranckich i doktorantów. 

12. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału 

prowadzącego te studia. 

13. Rada wydziału powołuje komisję ds. studiów doktoranckich uwzględniając w jej składzie 

przedstawiciela doktorantów wskazanego przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

Kierownik studiów doktoranckich wchodzi z urzędu w skład komisji jako 

przewodniczący. Kierownik studiów doktoranckich może powierzyć członkom komisji 

wykonanie niektórych czynności poprzedzających decyzje, wnioski i opinie zastrzeżone 

dla kierownika studiów doktoranckich wynikające z zadań określonych w niniejszym 

regulaminie. 

14. Obsługę administracyjną w zakresie, o którym mowa w § 1. ust. 12, wykonuje Dział 

Nauczania. Obsługę administracyjną na wydziale prowadzi sekretariat wydziału. Zasady 

obsługi doktorantów przez sekretariat wydziału określa kierownik studiów doktoranckich 

po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.  

§ 3.  Rekrutacja 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada 

kwalifikacje drugiego stopnia, albo jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”  

i posiada kwalifikacje pierwszego stopnia. 

2. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, w tym cudzoziemcy, jeżeli: 

1) posiadają otrzymany w Polsce dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

drugiego stopnia;  
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2) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie "Diamentowego Grantu" oraz 

otrzymany w Polsce dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego 

stopnia; 

3) posiadają dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą 

dający prawo do otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego 

systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała; 

4) posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument 

ukończenia studiów za granicą, który nie spełnia warunku określonego w pkt 3,  

a który w trybie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

uzyskanych za granicą może zostać uznany za równoważny z odpowiednim 

polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich i tytułem zawodowym; 

5) zrealizowały program kształcenia na studiach drugiego stopnia i ukończą te 

studia przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy postępowanie 

rekrutacyjne. 

3. Rekrutacja na bezpłatne (stacjonarne) studia doktoranckie odbywa się w drodze 

konkursu i jest oparta na systemie punktowym.  

4. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Senat. Uchwałę 

Senatu podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku 

kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy. 

5. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji oparte na systemie punktowym, liczbę miejsc dla 

uczestników studiów doktoranckich – doktorantów – oraz proponowaną wysokość opłat 

za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli zostały utworzone, uchwala rada wydziału. 

6. Komisja ds. studiów doktoranckich opracowuje informacje o studiach doktoranckich,  

z określeniem dyscyplin naukowych oraz potencjalnych opiekunów naukowych, liczby 

uczestników, warunków i trybu rekrutacji oraz proponuje formy ich upowszechnienia. 

Opracowane informacje dziekan przekazuje Rektorowi.  

7. Rektor zatwierdza treść informacji o studiach doktoranckich, określa termin i formy 

upowszechnienia i zleca podanie do wiadomości publicznej. 

8. Harmonogram czynności rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia 

doktoranckie na dany rok akademicki ustala Prorektor ds. Nauczania do dnia 30 stycznia 

roku kalendarzowego, w którym jest prowadzona rekrutacja. Dokumenty na studia 

doktoranckie kandydaci składają w Dziale Nauczania w ustalonym terminie. 

9. Dziekan powołuje komisję rekrutacyjną spośród członków komisji do spraw studiów 

doktoranckich, na wniosek kierownika studiów doktoranckich. Komisja rekrutacyjna 

może zostać powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji na wydziale. Komisja 

rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. 

10. Rekrutację – postępowanie rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne – na studia 

doktoranckie prowadzone na wydziale przeprowadza komisja rekrutacyjna. W rozmowie 

kwalifikacyjnej kandydata powinien uczestniczyć także pracownik naukowy 

proponowany na opiekuna naukowego i przewidziany na promotora. W pracach komisji 

rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Rektora. 

11. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie. 

Decyzje te przekazywane są kandydatom na piśmie. Wykazy osób przyjętych  

i nieprzyjętych na studia doktoranckie oraz dokumentację postępowania rekrutacyjnego 

komisja rekrutacyjna przekazuje do Działu Nauczania. 

12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji, do Rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 
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naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 4. 

Decyzja Rektora jest ostateczna. 

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Kierownik studiów doktoranckich 

ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w dostępnej formie, m.in. poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń sekretariatu wydziału oraz na stronach internetowych 

wydziału. 

14. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą 

immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut.  

15. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. 

16. Po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie i nie później niż w terminie 

trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć jest zawierana umowa, o której mowa w § 1 ust. 5.  

§ 4.  Program studiów  

1. Studia doktoranckie w Uczelni trwają 4 lata.  

2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii 

opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów 

doktoranckich w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, 

realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Przedłużenie 

studiów doktoranckich powinno być dokonywane wyłącznie na przewidywany do 

zakończenia badań naukowych okres i może być ponawiane w trybie jak wyżej,  

w nieprzekraczalnym okresie dwóch lat. 

3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

2) koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

3) koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

– łącznie nie dłużej niż o rok. 

4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach.  

5. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, który zrealizował program 

studiów doktoranckich i przedłożył rozprawę doktorską, przedłuża okres odbywania 

studiów doktoranckich do dnia nadania doktorantowi stopnia naukowego doktora, albo 

zamknięcia przewodu doktorskiego.  

6. Doktorant ma prawo do przerw w odbywaniu studiów doktoranckich w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3 pkt 1 – pkt 4 i ust. 4, w czasie 4 lat trwania studiów 

doktoranckich lub po ich przedłużeniu.  

7. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich oraz wniosek  

o przerwę w odbywaniu studiów doktoranckich i przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich zawiera dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku 

jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku 

studiów doktoranckich, a także uzasadnienie. Do wniosku dołącza się: opinię opiekuna 

naukowego albo promotora – w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 5, albo 
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dokument uzasadniający przerwę w odbywaniu studiów doktoranckich i przedłużenie 

okresu odbywania studiów doktoranckich – w przypadkach, o których mowa w ust. 3  

i ust 4. 

8. Kierownik studiów doktoranckich: 

1) po przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadkach,  

o których mowa w ust. 2 – ust. 5, zwalnia doktoranta z obowiązku odbywania 

praktyk zawodowych, 

2) po udzieleniu przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich i przedłużeniu okresu 

odbywania studiów doktoranckich w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1  

- pkt 4 i ust. 4, zawiesza realizację programu studiów doktoranckich, w tym 

prowadzenia badań naukowych, oraz zwalnia doktoranta z obowiązku odbywania 

praktyk zawodowych.  

O przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich lub o udzielonej przerwie 

w odbywaniu studiów doktoranckich i przedłużeniu okresu odbywania studiów 

doktoranckich kierownik studiów doktoranckich powiadamia Prorektora  

ds. Nauczania. 

9. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze 

badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia 

efektów kształcenia w zakresie:  

1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny 

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze 

osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi 

prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki; 

2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 

naukowych; 

3) umiejętności dydaktycznych i kwalifikacji zawodowych w zakresie 

nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

4) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-dydaktycznej 

i społecznej roli uczonego.  

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów. 

10. Wydział prowadzący studia doktoranckie zapewnia doktorantowi przez cały okres 

studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, 

sprawowane przez opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być nauczyciel 

akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej 

dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. 

11. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy 

posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. 

12. Uczestnicy studiów doktoranckich studiują według indywidualnych programów i planów 

studiów, ustalanych z opiekunem (promotorem) i zatwierdzanych przez kierownika 

studiów doktoranckich. 

13. Proces kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywa 

się zgodnie z ramowym programem studiów, jednolitym dla wszystkich dyscyplin 

naukowych i studiów interdyscyplinarnych, w którym określa się zakres kształcenia, 

minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS.  
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14. Na studiach stacjonarnych wszystkie kursy zakresu kształcenia powinny być 

zrealizowane do końca drugiego roku studiów, a na studiach niestacjonarnych do końca 

trzeciego roku studiów.  

15. Realizacja programu studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub programu 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzi do osiągania określonych przez 

Senat efektów kształcenia. 

16. Łączny wymiar zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych objętych programem 

studiów doktoranckich odpowiada od 41 do 45 punktów ECTS. Wymiar zajęć 

obowiązkowych (O), fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe (Z) oraz 

fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne (D) objętych programem całego 

toku studiów wynosi 390 godzin i odpowiada 33 punktom ECTS. Wszystkie kursy 

(obowiązkowe i fakultatywne) kończą się egzaminem, a zaliczenie seminarium wymaga 

wygłoszenia referatu. Stosuje się skalę ocen obowiązującą w Uczelni. Najwyższą oceną 

w skali ocen jest 5,5. Ocena 2,0 oznacza niezaliczenie kursu. Wymagania programowe 

zakresu kształcenia i odpowiadające im liczby godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 

(ZZU) i liczby punktów ECTS określa Ramowy program czteroletnich studiów 

doktoranckich: 

1. Kursy ogólnouczelniane w tym: 

1) przedmioty podstawowe (O): matematyka, fizyka, chemia lub inne – 60 h ZZU,  

6 punktów ECTS; 

2) przedmiot humanistyczny lub menadżerski (O) – 30 h ZZU, 2 punkty ECTS; 

3) język angielski (O) – 90 h ZZU, 6 punktów ECTS; 

4) zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (D): kurs dydaktyczny szkoły wyższej, część I – 60 h ZZU,  

6 punktów ECTS; 

2. Wydziałowe kursy kierunkowe rozwijające umiejętności zawodowe (Z): 

1) przedmioty kierunkowe (szczegółowe) w danej dyscyplinie lub interdyscyplinarne 

(zaleca się co najmniej jeden kurs w języku angielskim) – 90 h ZZU, 9 punktów 

ECTS; 

2) seminaria interdyscyplinarne, specjalistyczne lub kierunkowe – 60 h ZZU,  

4 punkty ECTS; 

3. Praktyki zawodowe – w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu – zaliczane na ocenę: 

1) studia stacjonarne – po 90 godzin w każdym roku akademickim, w którym 

doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie lub stypendium na zasadach 

stypendium doktoranckiego, albo po 30 godzin w każdym roku akademickim,  

w którym doktorant nie otrzymuje stypendium. Rada wydziału określa dla 

poszczególnych lat studiów doktoranckich liczby godzin zajęć dydaktycznych, 

które doktorant może odbywać w formie uczestniczenia w ich prowadzeniu; 

2) studia niestacjonarne – od 10 do 90 godzin w każdym roku akademickim. Liczbę 

godzin i formę zajęć określa Rada Wydziału. 

Wykonanie praktyk zawodowych nadzoruje dziekan. Wykaz doktorantów objętych 

obowiązkowymi praktykami zawodowymi z ustalonym wymiarem i formą praktyk 

zawodowych dziekanowi przedstawia kierownik studiów doktoranckich.  

17. Doktorant za odbyte w okresie jednego roku akademickiego praktyki zawodowe 

otrzymuje: 

1) 2 punkty ECTS, gdy ich wymiar wynosi od 10 do 45 godzin albo, 

2) 3 punkty ECTS, gdy ich wymiar wynosi od 46 do 90 godzin. 
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18. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 

dydaktyczne w Uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony  

z odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

19. W uzasadnionych przypadkach, dotyczących okresu co najmniej kilku miesięcy, 

związanych z przebywaniem doktoranta w innym ośrodku akademickim lub naukowym 

(krajowym lub zagranicznym), Prorektor ds. Nauczania na wniosek kierownika studiów 

doktoranckich może doktorantowi obniżyć wymiar praktyk zawodowych, albo 

całkowicie zwolnić go z obowiązku ich odbycia. 

20. W celu stworzenia warunków do ukończenia pełnego kursu dydaktycznego oraz do 

przygotowania do egzaminu doktorskiego w zakresie obcego języka nowożytnego innego 

niż język angielski dopuszcza się możliwość nadobowiązkowego zwiększenia zakresu 

kształcenia, za które nie przyznaje się punktów ECTS, w wymiarze:  

1) kurs dydaktyczny szkoły wyższej, część II – 45 h ZZU;  

2) zajęcia ewaluacyjne – 5 h ZZU; 

3) język obcy nowożytny (do wyboru) – 30 lub 60 h ZZU. 

21. Program studiów doktoranckich w zakresie danej dyscypliny lub interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich uchwala rada wydziału, po zasięgnięciu pisemnej opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 

Senat. Program studiów doktoranckich jest ogłaszany na stronie internetowej wydziału, 

nie później niż przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

22. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności 

doktorantów w prowadzących je jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem 

jednostek, o których mowa w § 1. ust. 10 i jest realizowana w formie zajęć 

dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. 

23. W uzasadnionych przypadkach wynikających z zawartych umów lub z warunków 

realizacji projektów dydaktycznych studia doktoranckie mogą, za zgodą Prorektora ds. 

Nauczania, rozpoczynać się od semestru letniego. 

24. Na niestacjonarnych studiach doktoranckich wykłady i seminaria mogą odbywać się 

także w soboty i niedziele zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ich organizacja 

powinna zapewniać możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym 

w ramach stosunku pracy.  

25. Kursy językowe na niestacjonarnych studiach doktoranckich mogą być realizowane poza 

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Doktorant ma także możliwość 

zaliczenia kursu językowego eksternistycznie, zdając egzamin zamiast uczęszczania na 

zajęcia.   

26. Poszczególne etapy badań naukowych prowadzonych w ramach realizowanego tematu 

rozprawy doktorskiej mogą być wykonywane poza Uczelnią, jeżeli możliwe jest 

zapewnienie im właściwego poziomu naukowego.  

27. Kwalifikacje trzeciego stopnia są uzyskiwane w drodze przewodu doktorskiego. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora 

pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, powinno nastąpić przed 

zakończeniem czwartego semestru studiów. Rada wydziału prowadzącego studia 

doktoranckie może określić inny wymagany termin dla podanych czynności przewodu 

doktorskiego. Jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski powinna 

także określić ostateczny termin przedstawienia rozprawy doktorskiej, mając na uwadze 

okres odbywania studiów doktoranckich określony w ust. 1 – ust. 4. 
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28. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 

ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od 

zajęć dydaktycznych. 

29. Prorektor ds. Nauczania ustala na dany rok akademicki plan kursów ogólnouczelnianych 

oraz kierunkowych odpowiednio na wniosek Zespołu Konsultantów lub właściwego 

dziekana, oraz zleca prowadzenie tych kursów. 

30. Szczegółowy kalendarz akademicki ogłaszany przez Rektora obowiązuje dla zajęć 

dydaktycznych na studiach doktoranckich. 

§ 5.  Zasady studiowania 

1. Studia doktoranckie stwarzają warunki do: 

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką 

prowadzącą kształcenie; 

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również 

międzynarodowych; 

3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co 

najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych 

ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o zasadach finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu  

z międzynarodowej konferencji naukowej, lub publicznej prezentacji dzieła 

artystycznego; 

4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne  

i praktyki zawodowe; 

5) przygotowania do egzaminów doktorskich; 

6) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora  

i promotora pomocniczego, a także drugiego promotora lub kopromotora  

w przypadku udziału ich w przewodzie; 

7) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 

2. Doktorant jest zobowiązany do: 

1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich 

oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni; 

2) informowania na bieżąco o zmianach swoich danych osobowych; 

3) przedstawienia indywidualnego programu studiów, część I i część II; 

4) realizacji ustalonego indywidualnego semestralnego planu studiów; 

5) składania w wyznaczonych terminach semestralnych sprawozdań z realizacji 

programu studiów doktoranckich, w tym prowadzonych badań naukowych, które 

zawierają informacje o stopniu zrealizowania zadań określonych  

w indywidualnym semestralnym planie studiów, wykaz dorobku naukowego, 

otrzymane nagrody i wyróżnienia, oraz opinię opiekuna naukowego lub 

promotora; 

6) przygotowania publikacji naukowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będącej 

warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego; 

7) przygotowania rozprawy doktorskiej w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia 

naukowego doktora przed zakończeniem okresu odbywania studiów 

doktoranckich, o którym mowa w § 4. ust. 1 – ust. 4.  
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3. Doktorant, który posiada dokument ukończenia studiów za granicą, o którym mowa  

w § 3. ust. 2, pkt 4, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające 

równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich, którego wzór został określony w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,  

w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych 

przypadkach niezależnych od doktoranta – również w terminie późniejszym ustalonym 

przez Rektora. 

4. Indywidualny program studiów oraz indywidualny semestralny plan studiów doktorant 

opracowuje w porozumieniem z opiekunem naukowym (promotorem), na podstawie 

programu studiów doktoranckich uchwalonego przez radę wydziału oraz planu kursów 

ogólnouczelnianych i kierunkowych, i przedkłada kierownikowi studiów doktoranckich: 

1) indywidualny program studiów - część I (dotycząca I i II roku studiów) – przed 

rozpoczęciem studiów; 

2) indywidualny program studiów - część II (dotycząca III i IV roku studiów)  

– przed rozpoczęciem III roku studiów; 

3) indywidualny semestralny plan studiów – przed rozpoczęciem danego semestru. 

Opracowane indywidualne programy i plany studiów są zatwierdzane przez kierownika 

studiów doktoranckich, co jest odnotowywane w indeksie doktoranta.  

5. Indywidualny program studiów - część I oraz indywidualny program studiów - część II 

zawierają główne etapy i terminy realizacji studiów doktoranckich oraz osiągane efekty 

kształcenia, o których mowa w § 4. ust. 9. 

6. Indywidualny semestralny plan studiów zawiera:  

1) wykaz przedmiotów (kursów) realizowanego programu studiów doktoranckich; 

2) wykaz planowanych praktyk zawodowych, o których mowa w § 4. ust. 16.3; 

3) studia literaturowe i formę rozliczenia; 

4) zwięzły opis badań stanowiących opracowanie określonego etapu rozprawy 

doktorskiej i formę rozliczenia: seminarium, raport, publikacja, komunikat 

konferencyjny, patent, zgłoszenia patentowe, wzór użytkowy, opracowanie dla 

przemysłu, itp.; 

5) przygotowanie publikacji naukowych i wysłanie ich do redakcji czasopism; 

6) uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych; 

7) nawiązanie współpracy naukowej z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami 

naukowymi; 

8) staż w krajowym lub zagranicznym ośrodku naukowym; 

9) przygotowanie lub złożenie wniosku o grant lub do konkursu o stypendium 

naukowe; 

10) inne formy działalności związanej z uczestniczeniem w życiu środowiska 

naukowego w kraju i za granicą. 

Indywidualny semestralny plan studiów może również obejmować przedmioty (wykłady 

i seminaria) spoza zakresu kształcenia prowadzone, np. przez profesorów wizytujących. 

7. Doktorant, któremu kierownik studiów doktoranckich na mocy § 4. ust. 2 wyraził zgodę 

na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, odbywa je na zasadach 

określonych w regulaminie, a w szczególności przedkłada bezzwłocznie kierownikowi 

studiów doktoranckich indywidualny semestralny plan studiów. 

8. Kierownik studiów doktoranckich: 

1) organizuje i nadzoruje realizację programu studiów doktoranckich; 
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2) dokonuje w każdym semestrze oceny realizacji programu studiów 

doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych oraz postępów  

w przygotowaniu rozprawy doktorskiej na podstawie sprawozdań, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5, oraz wystawia doktorantom oceny (w obowiązującej skali 

ocen) za rok akademicki; 

3) rozstrzyga o zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów doktoranckich; 

4) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich  

w przypadkach określonych w § 4. ust. 2 – ust. 5. 

9. Rada wydziału: 

1) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich,  

w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów; 

2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich. 

10. Dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie rozpatruje zastrzeżenia 

doktorantów  do rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich, o których mowa  

w ust. 8. pkt 2 – pkt 4. 

11. Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów doktoranckich, 

przedstawia radzie wydziału ocenę wyników pracy doktorantów. 

12. Doktoranci, opiekunowie naukowi, promotorzy i promotorzy pomocniczy mają prawo 

zgłaszać kierownikowi studiów doktoranckich lub wydziałowej komisji ds. studiów 

doktoranckich dezyderaty w odniesieniu do tematyki zajęć i w innych sprawach 

dotyczących studiów doktoranckich. 

13. Ukończenie studiów doktoranckich następuje, gdy doktorant zrealizował program 

studiów doktoranckich dla danej dyscypliny lub studiów interdyscyplinarnych i uzyskał 

33 punkty ECTS, uzyskał co najmniej 4 punkty ECTS za odbyte praktyki zawodowe lub 

był zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne w Uczelni lub uczestniczącego w ich prowadzeniu, oraz uzyskał w drodze 

przewodu doktorskiego kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień naukowy doktora. 

14. Za udział w kursach, o których mowa w § 4. ust. 16 pkt 1 i pkt 2 oraz § 4. ust. 20, 

powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce doktorant wnosi zgodnie 

z zawartą umową, o której mowa w § 3. ust. 16, opłatę, której wysokość ustala Rektor. 

Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych 

opłat doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, określa Senat. 

15. Doktorant, który: 

1) nie podpisze przedłożonej przez Uczelnię umowy, o której mowa w § 1 ust. 5,  

w terminie podanym w § 3. ust. 16, lub 

2) nie wywiązuje się z obowiązku realizowania programu studiów doktoranckich, w 

tym prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, lub 

3) nie przygotuje rozprawy doktorskiej w terminie podanym w ust. 2. pkt 7, lub 

4) nie przedstawi w terminie wymaganego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3., 

może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 

16. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik 

studiów doktoranckich. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Rektora, za 

pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

17. Decyzja o skreśleniu staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania 

lub z dniem utrzymania jej w mocy przez Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

18. Osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich obowiązana jest zwrócić 

legitymację bezzwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji. 
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19. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Uczelnia wydaje 

zaświadczenie o przebiegu studiów. 

20. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim doktorantów. 

§ 6.  Stypendium doktoranckie i inne świadczenia 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie. 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc. 

Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

3. Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, 

wprowadza regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz określa wysokości 

stypendiów doktoranckich wypłacanych w danym roku akademickim. 

4. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką 

wniosków o przyznanie tego stypendium. 

5. Rektor na wniosek dziekana powołuje na wydziale komisję doktorancką, zwaną dalej 

„komisją”, na okres jednego roku akademickiego.  

6. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród 

nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, w tym 

kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz 

przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

7. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na wniosek doktoranta, składany do 

kierownika studiów doktoranckich, w terminach ustalonych przez radę wydziału dla 

poszczególnych lat studiów doktoranckich oraz przedłużonego okresu odbywania 

studiów doktoranckich.  

8. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium ze 

środków finansowych przekazanych do dyspozycji wydziału. 

9. Doktorantowi, który podejmuje się prowadzić badania kreujące nowe, priorytetowe 

kierunki nauki, stypendium doktoranckie może przyznać Rektor ze środków finansowych 

pozostających w jego dyspozycji, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez komisję. 

10. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 

doktoranckie w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca 

się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego 

miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony 

okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 

11. Środki finansowe, o których mowa w ust. 10, pochodzą ze środków finansowych 

wydzielonych na stypendium doktoranckie dla doktoranta na dany rok akademicki.  

W przypadku, gdy ukończenie studiów doktoranckich nastąpiło po zakończeniu szóstego 

miesiąca roku akademickiego na niższym roku studiów doktoranckich niż rok czwarty, 

dodatkowe środki finansowe w zakresie uzupełniającym do wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby  
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6 miesięcy są przyznawane przez Rektora, na wspólny wniosek kierownika studiów 

doktoranckich i dziekana. 

12. W przypadku niewypełniania przez doktoranta postanowień § 5. ust. 2, a w szczególności 

nieskładania w wyznaczonych terminach sprawozdań, stypendium może zostać 

wstrzymane. Wznowienie wypłat stypendium, z jednoczesną wypłatą wstrzymanych 

stypendiów, powinno nastąpić od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi 

usunięcie przyczyn wstrzymania stypendium. 

13. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego oraz innych świadczeń określonych 

w ust. 14, ust. 15, ust. 21, ust. 26, ust. 28 pkt 1., pkt 3. – pkt 5., ust. 33, ust. 34,  

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 

stała się ostateczna. 

14. Doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego 

stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych 

latach studiów doktoranckich prowadzonych na wydziałach Uczelni.  

15. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać 

przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym 

mowa w ust. 14. Kwota zwiększenia stypendium staje się stypendium doktoranckim. 

16. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

określa regulamin wprowadzony przez Rektora po uzyskaniu opinii uczelnianego organu 

samorządu doktorantów. 

17. Minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

w Uczelni ustala Rektor.  

18. Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie może złożyć wniosek  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej,  

w określonych w regulaminie terminach.  

19. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej przyznaje Rektor, po 

zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia przez komisję, o której mowa  

w ust. 5 i ust. 6, oraz po ich zaakceptowaniu przez dziekana.  

20. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego oraz przedstawia Rektorowi wykaz pozytywnie zaopiniowanych 

wniosków wraz z akceptacją dziekana. 

21. Doktorantowi przygotowującemu rozprawę doktorską, któremu wszczęto przewód 

doktorski, może być przyznane stypendium doktorskie przyznawane przez pracodawcę  

– osobę prawną lub fizyczną. 

22. Stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek doktoranta lub z inicjatywy organu 

przyznającego stypendium za zgodą doktoranta, któremu organ zamierza przyznać 

stypendium, po uzyskaniu akceptacji dziekana. 

23. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

24. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych. Stypendium 

doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. 
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25. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa, 

zaakceptowana przez dziekana, umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym 

stypendium a doktorantem, któremu przyznano to stypendium. 

26. Doktorantowi można przyznać stypendium naukowe z własnego funduszu stypendialnego 

Politechniki Wrocławskiej. Zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu określa 

regulamin nadany przez Rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu 

doktorantów, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

27. Doktorant może też otrzymywać nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych przez 

Senat w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień Rektora i Dziekana doktorantom 

Politechniki Wrocławskiej. 

28. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) zapomogi; 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

29. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim oraz wyżywienie  

w stołówce studenckiej, w tym także o zakwaterowanie małżonka i dziecka. 

30. Świadczenia, o których mowa w ust. 29 pkt 1 – 4, przyznaje się ze środków funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z regulaminem, 

określonym przez Rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu 

doktorantów. 

31. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez 

radę wydziału. 

32. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór 

wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych 

oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób 

udokumentowania tych osiągnięć określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. 

33. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów 

na zasadach określonych przez te jednostki. 

34. Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

35. Wszystkie świadczenia określone w ust. 1., ust. 14, ust. 15, ust. 21,  ust. 26 – ust. 28,  

ust. 33, ust. 34 są przyznawane niezależnie od pozostałych otrzymywanych przez 

doktoranta. 

36. Doktorant, który przedłożył rozprawę doktorską, zachowuje prawo do wypłaty 

przyznanych świadczeń, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym zostanie 

nadany mu stopień naukowy doktora albo nastąpi zamknięcie przewodu doktorskiego. 

37. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 7.  Finansowanie studiów doktoranckich  

1. Środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich przez wydział pochodzą  

z budżetu wydziału, a także z opłat za udział w prowadzonych przez wydział kursach 

powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce, o których mowa w § 5. 

ust. 14, oraz z opłat wnoszonych za niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale. 

2. Rektor na wniosek dziekana, zgodnie z trybem i warunkami określonymi przez Senat, 

może zwolnić – w całości lub części – z opłat wnoszonych za niestacjonarne studia 

doktoranckie doktorantów, którzy prowadzą ważne ze względu na strategię rozwoju 

uczelni lub realizację jej celów i zadań badania naukowe i osiągają w nich wybitne 

wyniki, a także tych, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

3. Środki finansowe na prowadzenie badań naukowych w ramach realizowanego tematu 

rozprawy doktorskiej zapewnia wydział, w tym katedra lub zakład, wydzielając na ten cel 

część środków finansowych przekazanych na działalność statutową, w szczególności  

z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zgodnie z wnioskami składanymi 

przez doktoranta. Mogą to też być środki finansowe pochodzące z innych źródeł 

pozyskane w szczególności przez jednostki organizacyjne uczelni, opiekuna naukowego 

– promotora, lub drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,  

w przypadku ich udziału w przewodzie, albo pochodzić od podmiotu sponsorującego.  

4. Doktoranci odbywający stacjonarne studia doktoranckie po uzyskaniu odpowiedniego 

dorobku naukowego i po wszczęciu przewodu doktorskiego, jeżeli jest to wymagane, 

winni w porozumieniu z promotorem występować o dodatkowe środki finansowe 

przyznawane bezpośrednio na cele służące rozwojowi młodych naukowców,  

a w szczególności:  

1) projekty promotorskie, 

2) stypendia naukowe, 

3) stypendia stażowe, 

4) granty konferencyjne. 

Mogą to być środki finansowane lub współfinansowane z budżetu państwa, z funduszy 

europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego, lub inne organizacje.  

5. Przyznane doktorantowi dodatkowe środki finansowe nie mają wpływu na pobierane 

stypendium doktoranckie i inne świadczenia, o których mowa w § 6, chyba że przepisy 

dotyczące ich przyznawania stanowią inaczej. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Kształcenie na studiach doktoranckich rozpoczęte przed dniem wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu prowadzi się do czasu ich zakończenia zgodnie z programem 

tych studiów. 

2. W sprawach nieobjętych zapisami regulaminu mają zastosowanie szczegółowe przepisy 

aktów prawnych powołanych w § 1. ust. 1 i ust. 6. 

3. Właściwy organ samorządu doktorantów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o jej wydanie, z tym że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za 

spełniony również w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zasady odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w § 4. ust. 16.3, oraz zlecania 

zajęć dydaktycznych doktorantom określa Rektor w Zarządzeniu Wewnętrznym, po 

zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów. 
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5. Zasady odbywania kursów językowych i składania egzaminów językowych przez 

doktorantów określa Prorektor ds. Nauczania, po zasięgnięciu opinii uczelnianego 

organu samorządu doktorantów. 

6. Na stronie internetowej wydziału przeprowadzającego przewód doktorski zamieszcza się 

streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim oraz recenzje  

w dniu podjęcia przez radę wydziału albo komisję doktorską uchwały o przyjęciu 

rozprawy doktorskiej, a po nadaniu stopnia naukowego doktora także uchwałę rady 

wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz uchwałę rady wydziału  

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia. 

7. Osobie, której nadano stopień naukowy doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis 

dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu  

w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski. W przypadku przewodu doktorskiego 

przeprowadzanego wspólnie przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub 

innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, wydaje się wspólny 

dyplom w języku określonym w porozumieniu. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 

 

Zmiany Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej oraz przyjęcie tekstu jednolitego 

zostały uchwalone przez Senat Politechniki Wrocławskiej w dniu 23 kwietnia 2015 r. Rada Doktorantów 

Politechniki Wrocławskiej pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. pozytywnie odniosła się do uchwalonych zmian 

Regulaminu, nie zgłaszając uwag. Na podstawie art. 196 ust. 6 w związku z art. 161 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym niniejszy Regulamin, stanowiący tekst jednolity, wchodzi  

w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 


