
 

SENAT

UCHWAŁA NR  0000 - 71/11 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia „Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

 
 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza „Regulaminu studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” w następującym brzmieniu: 

 
§ 1 

 
Zasady ogólne 
 
1. W jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  posiadających 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwa 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, Rektor, na wniosek właściwej Rady 
Wydziału, może utworzyć stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, zwane dalej studiami 
doktoranckimi. 

2. Studiami doktoranckimi kieruje odpowiednio Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich i 
Kierownik  Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich, zwany dalej Kierownikiem studiów 
doktoranckich.  

3. Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzje w bieżących sprawach dotyczących przebiegu 
studiów doktoranckich.  

4. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwa Rada Wydziału.  
5. Studia doktoranckie prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 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), umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 
naukowych oraz kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 
społecznej roli uczonego.  

6. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  
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7. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat nieprzekraczającą kosztów 
kształcenia ustala Rektor. Warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między 
uczelnią a doktorantem. 
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§ 2 
 

Rekrutacja 
 
1. Uczestnikiem studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem § 3, może być osoba, która posiada tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny bądź uzyskała Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 13 a 
ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595 ze. zm.) 

2. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 
3. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa Senat w formie uchwały, którą podaje do 

publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym 
rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.  

4. Rekrutacje przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane wg właściwości przez Dziekana. 
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 
§ 3 

 
Cudzoziemcy 
 
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, posiadające kartę stałego 

pobytu podejmują i odbywają studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 
w szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

2. Cudzoziemcy nieposiadający karty stałego pobytu podejmują i odbywają studia doktoranckie na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 
§ 4 

 
Organizacja studiów doktoranckich 
 
1. Studia doktoranckie trwają 4 lata (tj. 8 semestrów), zgodnie z programem studiów uchwalonym przez 

właściwą Radę Wydziału, odpowiednio dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. 
2. Studia doktoranckie niestacjonarne w języku angielskim (EDPEMF) trwają 3 lata (tj. 6 semestrów), 

zgodnie z regulaminem tych studiów uchwalonym przez właściwą Radę Wydziału. 
3. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy 30 września następnego roku 

kalendarzowego.  
4. Rok akademicki składa się z 2 semestrów: zimowego i letniego, w terminach zgodnych z ogłoszoną 

przez Rektora organizacją studiów dla danego roku akademickiego. 
5. Okres studiów doktoranckich może być przedłużony przez kierownika studiów doktoranckich, na 

wniosek doktoranta, o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach. 
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6. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres 
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia 
w zajęciach, w szczególności w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej 

niepełnosprawności  
 - łącznie nie dłużej niż o rok. 
7. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może 

przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z 
obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia 
długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata. 

8. Studia doktoranckie mogą ulec skróceniu, jeżeli doktorant w terminie krótszym niż cztery lata obroni 
pracę doktorską.  

9. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje zaświadczenie o 
przebiegu studiów. 

 
§ 5 

 
Kierownik studiów doktoranckich 
 
1. Kierownik studiów doktoranckich: 

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich, 
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, w sposób określony przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, 
3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich. 

2. Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzje w sprawach należących do zakresu jego 
kompetencji w terminie 14 dni. 

3. Od decyzji Kierownika studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Dziekana, które wnosi się 
w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. 

4. Dziekan rozstrzyga sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 
5. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 
 

§ 6 
 
Opiekun naukowy 
 
1. Na początku pierwszego semestru studiów uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich kierowany 

jest do Katedry, w której pod kierunkiem opiekuna naukowego będzie przygotowywać rozprawę 
doktorską. 

2. Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich, do końca pierwszego semestru, ma obowiązek i 
swobodę wyboru opiekuna naukowego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem 
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naukowym profesora, jako przyszłego promotora rozprawy doktorskiej. Pomocy w tym zakresie 
udziela Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich. 

3. Zmiany opiekuna naukowego może dokonać Kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek 
osoby zainteresowanej. 
 

§ 7 
 
Pomoc materialna 
 
1. 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. 

2. Tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania pomocy materialnej dla doktoranta określają 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz regulamin przyznawania pomocy 
materialnej dla doktorantów UE we Wrocławiu. 
 

§ 8 
 
Stypendium doktorskie 
 
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.  
2. Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego określa regulamin stypendiów doktoranckich dla 

doktorantów UE we Wrocławiu. 
3. Decyzję o przyznaniu stypendium, okresie jego pobierania oraz o jego cofnięciu podejmuje Rektor.  
4. Wysokość stypendiów dla danego roku stacjonarnych studiów doktoranckich określa Rektor w 

formie zarządzenia.  
5. Stypendium doktoranckie może zostać cofnięte - na pisemny wniosek Kierownika Stacjonarnych 

Studiów Doktoranckich, jeżeli:  
1) wyniki pracy naukowej doktoranta budzą istotne zastrzeżenia lub  
2) doktorant uzyskał negatywną ocenę pracy dydaktycznej lub  
3) doktorant wykazał brak postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

6. Cofnięcie stypendium następuje zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 6. 
 

§ 9 
 
Prawa doktoranta 
 
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, 

którego treść określa statut Uczelni. 
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2. Uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, poza uprawnieniami 
wynikającymi z odrębnych przepisów, ma prawo do: 

[1] korzystania z biblioteki, laboratoriów, urządzeń technicznych i aparatury naukowej, oraz innych 
pomocy naukowych Uczelni na zasadach ustalonych dla nauczycieli akademickich danego 
Wydziału,  

[2] podejmowania pracy badawczej, o ile jest ona związana z tematyką pracy doktorskiej i przyczyni 
się do jej wzbogacenia, 

[3] corocznej przerwy w odbywaniu zajęć w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w wymiarze 8 
tygodni, 

[4] ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach,  

[5] zaliczenia doktorantowi, po uzyskania stopnia doktora, okresu odbywania studiów doktoranckich, 
nie dłuższy niż cztery lata, do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze,  

[6] zaliczenia doktorantowi, po uzyskania stopnia doktora, do okresu pracy, o którym mowa w ust.5, 
okresu odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu 
podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego w 
instytucjach naukowych. 

 
§ 10 

 
Obowiązki doktoranta 
 
1. Do podstawowych obowiązków uczestnika studiów doktoranckich, poza obowiązkami wynikającymi 

z odrębnych przepisów, należy:  
[1]  postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni i regulaminem 

studiów doktoranckich,  
[2]   realizowanie programu studiów doktoranckich, 
[3]  prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu,  
[4]   uczestniczenie w seminariach prowadzonych przez opiekuna naukowego (promotora),  
[5]  składanie opiekunowi naukowemu semestralnych sprawozdań z postępów w pracy naukowej 

oraz ich przedkładanie w dziekanacie zgodnie z postanowieniem § 12 pkt 2,  
[6]  przedstawianie na seminariach naukowych katedry i publikowanie wyników pracy nad 

przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,   
[7]   systematyczne podnoszenie kwalifikacji naukowych,  
[8]  niezwłoczne informowanie Kierownika studiów doktoranckich o wszelkich okolicznościach 

mających bądź mogących mieć wpływ na przebieg studiów. 
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§ 11 
 
Praktyka zawodowa 
 
1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 
2. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów doktoranckich 

prowadzonych w Uczelni nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.  
3. Wymiar godzin praktyk zawodowych w danym roku akademickim ustala Senat w przyjmowanej 

corocznie Uchwale, określającej zasady rozliczania godzin dydaktycznych. 
 

§ 12 
 
Ocena postępów w pracy doktorskiej 
 
1. Postępy w pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej doktoranta podlegają ocenie:  

[1] semestralnej (za semestr zimowy i semestr letni)  
[2] rocznej - obejmującej semestry zimowy i letni - do dnia 30 września.  

2. Do dnia 31 stycznia oraz 15 lipca każdego roku studiów doktoranckich, doktorant ma obowiązek 
złożyć w dziekanacie:  

[1] indeks ze wszystkimi wpisami potwierdzającymi przebieg danego roku studiów zgodnie z 
programem studiów doktoranckich ,  

[2] sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej bądź naukowo-dydaktycznej w każdym semestrze,  
[3] wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek 

opiekuna naukowego, może przenieść doktorantowi niektóre wymagania przewidziane na danym 
roku programem studiów na rok kolejny. Decyzja Kierownika w tej sprawie powinna być 
sporządzona na piśmie.  

4. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów stosowane są następujące oceny: bardzo 
dobry – 5,0; dobry plus - 4,5; dobry – 4,0; dostateczny plus – 3,5, dostateczny – 3,0 i niedostateczny 
– 2,0. 

5. Na podstawie ocen semestralnych, opiekun naukowy lub promotor - w każdym semestrze - dokonuje 
oceny postępów w pracy uczestników studiów doktoranckich.  

6. Roczną ocenę postępów w pracy doktorantów dokonuje Kierownik studiów doktoranckich i 
przedkłada Radzie Wydziału.  

7. Na podstawie dokonanej oceny Kierownik studiów doktoranckich - dokonując wpisu na następny 
semestr - może jednocześnie:  

[1] wystąpić do Rektora z wnioskiem o cofnięcie doktorantowi stacjonarnych studiów stypendium 
doktoranckiego,  

[2] udzielić pisemnego ostrzeżenia doktorantowi, którego postępy w pracy są niezadowalające. 
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§ 13 
 
Skreślenie z listy doktorantów 
 
1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, jeżeli:  

[1] nie realizuje programu studiów doktoranckich,  
[2] nie zaliczy egzaminów, w terminach przewidzianych programem studiów i niniejszym 

Regulaminem, z zachowaniem postanowienia § 12 ust. 2,  
[3] nie prowadzi badań naukowych lub nie składa sprawozdań z ich przebiegu,  
[4] nie prowadzi bądź nie uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,  
[5] wystąpi z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub samowolnie 

przerwie studia,  
[6] opiekun naukowy doktoranta, bądź jego promotor, wystąpi z wnioskiem o skreślenie z listy 

doktorantów, kierując stosowne pismo do Kierownika studiów doktoranckich lub wyrażając takie 
stanowisko w opinii zawartej w Arkuszu Okresowej Oceny Doktoranta, o którym mowa w § 12 
ust.2 pkt. 3, 

[7] uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich nie realizuje postanowień umowy zawartej 
między Uczelnią a doktorantem, o której mowa w § 1 ust. 6, 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust 1, Kierownik studiów 
doktoranckich podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 
w formie pisemnej decyzji.  

3. Decyzję Kierownika studiów doktoranckich o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów 
doktoranckich przesyła się doktorantowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
albo wręcza do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru na kopii.  

4. Od decyzji Kierownika studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni 
od daty jej otrzymania.  

5. Odwołanie do Rektora wnosi się za pośrednictwem Kierownika studiów doktoranckich. 
6. Decyzję w sprawie, o której mowa w § 13 ust. 2, podejmuje Rektor w formie pisemnej, po uzyskaniu 

pisemnej opinii Kierownika studiów doktoranckich. 
7. Skreślenie z listy uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na mocy ostatecznej decyzji 

właściwego organu powoduje utratę prawa do stypendium i innych świadczeń. Decyzją ostateczną w 
sprawie skreślenia z listy doktorantów jest:  

[1] decyzja Kierownika studiów doktoranckich, jeżeli doktorant nie złożył od niej odwołania, 
[2] decyzja Rektora. 

 
§ 14 

 
Samorząd doktorantów 
 
1. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. 
2. Uczelniane samorządy doktorantów są obowiązane do opracowania i promowania Kodeksu Etyki 

Doktoranta. 
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3. Przedstawiciele samorządów doktorantów tworzą Krajową Reprezentację Doktorantów, która ma 
osobowość prawną i prawo do wyrażania opinii oraz przedstawiania wniosków w sprawach 
dotyczących ogółu doktorantów. 

Najwyższym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest zjazd delegatów. 
 

§ 15 
 
Odpowiedzialność dyscyplinarna 
 
Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, 
doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ust 1-3 art. 226 Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zmianami. 
 

§ 16 
 
Ślubowanie 
 
Tekst ślubowania, zamieszczony w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego i zgodnie z obowiązującą 
ustawą dotyczący także doktorantów, jest następujący : 

"Wstępując w poczet doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ślubuję 
uroczyście: zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność doktoranta i dobre 
imię mojej Uczelni, szanować jej tradycje, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i 
obyczajów akademickich oraz przepisów obowiązujących w Uczelni." 

 
§ 17 

 
Przepisy końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy: 
[1] Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 
zmianach niektórych ustaw. (Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 84 poz. 455) 

[2] ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.Nr. 164, poz. 1365 
z późn. zm.),  

[3] ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.),  

[4] rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. (Dz.U. z 
2011 r. Nr .225, poz. 1351),  

[5] rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011r. Nr 
196, poz. 1169) 
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[6] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie 
podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i szkoleniach (Dz.U. z 2002 r. Nr 69, poz. 634). 

 
§ 18 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


