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Dział VIII 
 

STUDIA  DOKTORANCKIE  I  DOKTORANCI 

 

Rozdział 1  Studia doktoranckie 
 

§ 104 

 

1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów 
doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem w drodze przewodu doktorskiego 
kwalifikacji trzeciego stopnia – stopnia naukowego doktora. 

 

2. Studia doktoranckie prowadzone są na wydziałach posiadających uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone 

są w zakresie dyscyplin odpowiadających posiadanym uprawnieniom do nadawania 
stopnia naukowego doktora, lub jako interdyscyplinarne. 

 

3. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne 
wydziałowe, lub środowiskowe. 

 

4. Studia doktoranckie mogą być prowadzone przy udziale innych jednostek 

organizacyjnych Uczelni oraz innych uczelni i placówek naukowych polskich 

i zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów 
doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 

 

5. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 
 

6. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala Rektor na podstawie 
propozycji rady wydziału. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa 
zawarta, w formie pisemnej, między uczelnią a doktorantem, lub uczelnią a doktorantem 

i podmiotem sponsorującym. 
 

7. Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora na wniosek rady wydziału posiadającej 
uprawnienia, o których mowa w ust. 2. Rektor po zaakceptowaniu wniosku wydaje akt 
o utworzeniu studiów doktoranckich. 

 

8. 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. 

 

9. Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii 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. 

 

10. Wydział prowadzący studia doktoranckie zapewnia doktorantowi przez cały okres 
studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, 
sprawowane przez opiekuna naukowego. 
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11. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego 
te studia. 

 

§ 105 

 

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada 
kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant" i 

jest absolwentem studiów pierwszego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone 
przez Uczelnię. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 
 

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, do Rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2. Decyzja 
Rektora jest ostateczna. 

 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 

6. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji 
i złożenia  ślubowania. Tekst ślubowania, o  którym mowa w § 93, stosuje się tu 
odpowiednio.  

 

7. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta. 
 

8. Po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie i nie później niż w terminie 
trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć jest zawierana, między uczelnią a osobą przyjętą na 
studia doktoranckie, umowa o świadczenie usług edukacyjnych w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

9. Organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki  
doktoranta  określa  regulamin  studiów  doktoranckich. Przepisy § 94 ust. 3-5 stosuje się  
odpowiednio. 

 

 

Rozdział 2  Prawa doktoranta 

 

 § 106 

 

1. Doktoranci mają prawo do przerw i urlopów określonych w art. 198 Ustawy oraz prawo 

do zaliczania okresu studiów doktoranckich do stażu pracy na zasadach wynikających z 
tego przepisu.  
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2. Doktorant może otrzymywać 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. 

 

3. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim  oraz wyżywienie w 
stołówce studenckiej, w tym także o zakwaterowanie małżonka i dziecka. 

 

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4, przyznaje się ze środków funduszu 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 Ustawy, 
zgodnie z regulaminem, określonym przez Rektora w uzgodnieniu z uczelnianym 

organem Samorządu Studentów i uczelnianym organem Samorządu Doktorantów. 
 

5. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany 

przez radę wydziału. 
 

6. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie 
finansowane w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy. Stypendium 
doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

7. Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Samorządu Doktorantów, ustala 
regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz określa wysokości stypendiów 
doktoranckich wypłacanych w danym roku akademickim 

 

8. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać zwiększenie stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, 
o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 Ustawy. Tryb przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego określa regulamin wprowadzony przez Rektora po uzyskaniu 
opinii uczelnianego organu Samorządu Doktorantów. 

 

9. 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. 

 

10. Doktorant może otrzymywać nagrody i wyróżnienia na zasadach określonych przez Senat 

w regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień Rektora i dziekana doktorantom 
Politechniki Wrocławskiej. 

 

11. Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich, ich prowadzenia i odbywania, oraz 
tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania stypendiów i świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów określa Ustawa, wydane na jej podstawie rozporządzenia 
Ministra oraz opracowany na podstawie tych aktów prawnych wytyczne Senatu 

i regulaminy, w szczególności regulamin studiów doktoranckich w Politechnice 

Wrocławskiej. 
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Rozdział 3  Samorząd Doktorantów i organizacje doktorantów 

 

§ 107 

 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni tworzą Samorząd 
Doktorantów. 

 

2. Uczelniany Samorząd Doktorantów jest obowiązany do opracowania i promowania 

kodeksu etyki doktoranta. 

 

3. Do Samorządu Doktorantów stosują się odpowiednio przepisy § 97 ust. 2-9.  

 

4. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, 
na zasadach określonych w Ustawie. 

 

5. Do  uczelnianych  organizacji  doktorantów  odnoszą  się odpowiednio przepisy  
§ 98 i § 99.  

 

 

Rozdział 4  Obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów 

 

§ 108 

 

1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, kodeksem etyki 

doktoranta i regulaminem studiów doktoranckich. Przepis § 93 stosuje się odpowiednio. 
 

2. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy realizowanie programu studiów 
doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich 
przebiegu, oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej w ustalonym terminie. 

 

3. Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych, zleconych przez 
dziekana w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich 
prowadzeniu. 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. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w 
charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, jest 
zwolniony z odbywania praktyk zawodowych. 

 

4. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, mogą 
zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu 

podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 
 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, służy odwołanie do Rektora za pośrednictwem 
kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja 
Rektora jest ostateczna. 

 

6. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności 
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności 
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dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy § 101 – 103 z 

zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 
 

7. Rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów powołuje Rektor spośród nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, na okres kadencji organów Uczelni. 

 

8. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim doktorantów 
określa regulamin Samorządu Doktorantów. 


