
R E K T O R

                                         ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 3/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r.

w sprawie uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach 
prowadzących stacjonarne studia doktoranckie

                                                                          

I.    Na podstawie art. 195 i art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 z późn. zm.), § 5.5 i § 8.1 Statutu i Zarządzenia 
Wewnętrzego 2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie odpłatności za niestacjonarne 
studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej  oraz stosownie  do postanowień § 1 
Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 12/2007 z dnia 
26 kwietnia 2007 r.) i  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 3 
października  2003  r.  w  sprawie  wysokości  i  warunków  wypłacania  wynagrodzenia 
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a 
także  w  postępowaniu  o  nadanie  tytułu  profesora  (Dz.  U.  Nr  178/2003  poz.  1741) 
określa się następujące zasady uruchamiania niestacjonarnych studiów doktoranckich na 
wydziałach Politechniki Wrocławskiej prowadzących stacjonarne studia doktoranckie: 

1. Na wydziałach Uczelni, na których są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie, 
mogą być uruchamiane niestacjonarne studia doktoranckie  w dyscyplinach nauki, w 
których wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego lub stopnia naukowego doktora.

2. Niestacjonarne  studia  doktoranckie  trwają  4  lata  i  odbywają  się  zgodnie  z 
regulaminem  studiów  doktoranckich  z  wyjątkiem  postanowień  tego  regulaminu 
oznaczonych jako § 4 ust. 2, ust. 3 a, akapit trzeci – języki obce nowożytne, ust. 3 c i 
ust. 5 w przedmiocie spraw uregulowanych poniżej w punktach 5 e, 6 – 9.

3. Uczestnikowi  niestacjonarnych  studiów  doktoranckich  nie  można  przyznać 
stypendium doktoranckiego oraz stypendium mieszkaniowego, o których mowa w § 6 
ust. 1 oraz § 6 ust. 12 e  regulaminu.

4. Niestacjonarne studia doktoranckie w danej dyscyplinie nauki mogą być uruchamiane 
na czteroletni okres, po którym następuje zamknięcie tych studiów.

5. Uchwałę  o  uruchomieniu,  zawieszeniu  lub  zamknięciu  niestacjonarnych  studiów 
doktoranckich  w  danej  dyscyplinie  nauki  podejmuje  właściwa  rada  wydziału. 
Uchwała o uruchomieniu niestacjonarnych studiów doktoranckich zawiera:

a. określenie dyscypliny nauki uruchamianych studiów, 
b. zakres tematyczny studiów, 
c. szczegółowe  warunki  i  tryb  rekrutacji  oparte  na  systemie  punktowym, 

uwzględniające przeznaczenie uruchamianych studiów, 
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d. liczbę miejsc dla uczestników uruchamianych studiów,
e. zasady odbywania, zaliczania i oceniania praktyk zawodowych w formie zajęć 

dydaktycznych oraz liczbę ich godzin w każdym roku akademickim. 

6. Szczegółowy program nauczania i plan studiów doktoranckich dla danej dyscypliny 
nauki  niestacjonarnych studiów doktoranckich rada wydziału uchwala przynajmniej 
na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć. Plan studiów powinien uwzględniać 
realizację na trzecim roku studiów przedmiotów kierunkowych przygotowujących do 
egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 
rozprawy  doktorskiej oraz  przedmiotów  humanistyczno-menadżerskich  lub 
pedagogicznych przygotowujących do egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny 
dodatkowej. 

7. Wykłady i seminaria na  niestacjonarnych studiach doktoranckich mogą rozpoczynać 
się  od semestru letniego.  Zajęcia te mogą odbywać się także w soboty i  niedziele 
zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem.  Mogą  być  one  również  prowadzone  przez 
wykładowców i specjalistów spoza Uczelni oraz odbywać się poza siedzibą Uczelni. 
Ich  organizacja  powinna  zapewniać  możliwość  odbywania  studiów  doktoranckich 
osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 

8. Kursy językowe, przygotowujące do egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego 
nowożytnego,  powinny  bezpośrednio  poprzedzać  termin  zdawania  egzaminu 
doktorskiego i  mogą być  realizowane poza Studium Języków Obcych Politechniki 
Wrocławskiej.  Doktorant  ma  także  możliwość  zaliczenia  kursu  językowego 
eksternistycznie, zdając egzamin zamiast uczęszczania na zajęcia.  

9. Poszczególne etapy badań naukowych prowadzonych w ramach realizowanego tematu 
rozprawy doktorskiej mogą  być  wykonywane  poza  Uczelnią,  jeżeli  możliwe  jest 
zapewnienie im właściwego poziomu naukowego. 

10. Dziekan  przedstawia  Prorektorowi  ds.  Nauczania  wniosek  o  wydanie  zgody  na 
rozpoczęcie  realizacji  programu  niestacjonarnych  studiów  doktoranckich  w  danej 
dyscyplinie  nauki  po  zakończeniu  rekrutacji,  nie  później  jednak  niż  trzy tygodnie 
przed  planowaną  datą  rozpoczęcia  zajęć  na  tych  studiach.  Do  wniosku  należy 
dołączyć: 

a. uchwałę  rady  wydziału  o  uruchomieniu  niestacjonarnych  studiów 
doktoranckich  w  danej  dyscyplinie  nauki  wraz  z  załącznikami,  o  których 
mowa w punkcie 4,

b. uchwałę rady wydziału zatwierdzającą program nauczania oraz plan studiów 
zawierający wykaz przedmiotów nauczanych na poszczególnych semestrach, 
ich wymiar i rozkład,  

c. planowane terminy i miejsca zajęć dydaktycznych odbywanych w pierwszym 
semestrze, 

d. uchwałę  rady  wydziału  zawierającą  imienny  wykaz  wykładowców  – 
nauczycieli  akademickich  Politechniki  Wrocławskiej  oraz  wykładowców  i 
specjalistów spoza  Politechniki  Wrocławskiej,  wraz  z  przypisaniem obsady 
kadrowej do poszczególnych zajęć dydaktycznych,  

e. analizę  wpływu  studiów  doktoranckich  na  sytuację  organizacyjną  i 
dydaktyczno-kadrową  wydziału  oraz  ekonomiczną  analizę  prowadzenia  i 
finansowania studiów doktoranckich,
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f. budżet niestacjonarnych studiów doktoranckich dla uruchamianej dyscypliny 
nauki zawierający szczegółowy kosztorys sporządzony zgodnie z art. 99 ust. 1 
p. 1 i ust.  2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

11. Kosztorys, o którym  mowa w punkcie 9 f,  powinien w szczególności określać:
a. wynagrodzenia wykładowców,
b. koszty obsługi administracyjno-technicznej i finansowej,
c. koszty  materiałów  (biurowych)  niezbędnych  do  obsługi  administracyjnej 

niestacjonarnych studiów doktoranckich,
d. koszty  materiałów  wymaganych  do  przeprowadzenia  zajęć  na 

niestacjonarnych studiach doktoranckich,
e. koszty delegacji i transportu,
f. usługi zewnętrzne,
g. wpływy od podmiotów zewnętrznych,
h. proponowaną wysokość wnoszonych opłat za każdy semestr studiów. 

12. Wysokość opłat  za niestacjonarne studia  doktoranckie ustala  Rektor.  Opłaty te  nie 
mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i 
prowadzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich.

13. Osoba  przyjęta  na  niestacjonarne  studia  doktoranckie,  w  terminie  14  dni  od  dnia 
doręczenia  decyzji  nie  później  jednak  niż  przed  dniem  rozpoczęcia  zajęć,  składa 
podpisaną  Umowę o  świadczenie  usługi  edukacyjnej  na  niestacjonarnych  studiach  
doktoranckich (wzór umowy – ZW 2/2008 zał. nr 1). Niezłożenie podpisanej umowy 
w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich.

14. Opłaty  za  prowadzenie  niestacjonarnych  studiów  doktoranckich  mogą  być 
współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej.  Mogą  także  być  pokrywane  w 
całości  lub  w  części  przez  podmioty  sponsorujące  doktoranta,  zgodnie  z  zawartą 
Umową o świadczenie usługi edukacyjnej na niestacjonarnych studiach doktoranckich 
(wzór umowy – ZW 2/2008 zał. nr 2). 

15. Jednostka  zatrudniająca  kandydata  do  stopnia  naukowego  doktora  może  przejąć 
obowiązek wypłaty wynagrodzenia promotorowi oraz wynagrodzenia za recenzje, na 
zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  z  jednostką  powołującą  promotora  i 
zlecającą opracowanie recenzji.

16. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w punkcie 12, w tym tryb i 
warunki  zwalniania  -  w  całości  lub  w  części  -  z  tych  opłat  doktorantów,  w 
szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej, są określane przez Senat. 

17. Rozpoczęcie  realizacji  programu niestacjonarnych studiów doktoranckich następuje 
po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauczania.

18. Osoba  przyjęta  na  studia  doktoranckie  nabywa  prawa  doktoranta  z  chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania oraz wniesienia pierwszej opłaty semestralnej 
zgodnie  z  zawartą  umową.  Doktorant  otrzymuje  indeks  i  legitymację.  Jest  on 
zobowiązany do postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów 
doktoranckich.
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19. Prawa własności  do  dóbr  intelektualnych,  uzyskanych  w trakcie  przygotowywania 
rozprawy doktorskiej, będą ustalane na warunkach odrębnie zawieranych umów.

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty
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