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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 23/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie:  
1. Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej,  

2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. Nr 65 z dnia 

16 kwietnia 2003 r., poz. 595 ze zm.),  
3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U.  
Nr 204 z dnia 28 września 2011 r., poz. 1200), 

4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków 

wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206 z dnia  

29 września 2011 r., poz.1219 z późn. zm.),  
 

wprowadzam na okres kadencji  
  

PROCEDURĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH 
 

Na podstawie art. 33. 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 zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 z dnia 21 kwietnia 2011 r. poz. 
455), w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 

1 października 2011 r. do 30 września 2013 r. na wniosek osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia można było wszczynać przewody 
doktorskie na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących albo 

nowych wprowadzonych niniejszą ustawą do ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki.  Spowodowało to, że: 

 Przewody doktorskie, niezakończone do dnia wejścia w życie zmian 
w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, są 
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prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

 W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie tychże zmian, tj. od 1 

października 2011 r. do 30 września 2013 r., na wniosek osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, przewody doktorskie 

mogły być wszczynane i prowadzone na podstawie przepisów 
uprzednio obowiązujących albo obecnie obowiązujących. 

1. Studia doktoranckie prowadzone są na Wydziale w dyscyplinach: 
matematyka, fizyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, w 
których prowadzone są także przewody doktorskie. Studiami 

doktoranckimi kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich przy 
współpracy i pod nadzorem Działu Nauczania Politechniki 
Wrocławskiej, który podlega Prorektorowi ds. Nauczania. 

2. Rozprawy doktorskie są realizowane i prowadzone w Instytutach 
Wydziału pod nadzorem promotorów. Rada Instytutu dokonuje 

wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdza promotora oraz w 
uzasadnionych przypadkach dodatkowo promotora pomocniczego. W 
doktoratach o charakterze interdyscyplinarnym, w określonych 

ustawowo przypadkach, można powołać dwóch promotorów lub 
promotora i kopromotora z dyscyplin, w których realizowana jest 

praca.  

3. Wszczęcie przewodu powinno nastąpić przed zakończeniem szóstego 
semestru studiów doktoranckich. Preferowane jest otwieranie 

przewodu do końca trzeciego semestru. Warunki wszczynania, 
prowadzenia, uzyskiwania stopnia naukowego doktora i zamykania 
przewodów doktorskich są zgodne z postanowieniami ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  
i tytule w zakresie sztuki. 

4. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem w 
drodze przewodu doktorskiego kwalifikacji trzeciego stopnia – stopnia 
naukowego doktora.  

5. Szczegółowe procedury postępowania dotyczące wszczynania  
i prowadzenia przewodów doktorskich zawarte są w dwóch 
obowiązujących procedurach uczelnianych (dostępne na stronie 

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/zarzadzenia.php  

 

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/zarzadzenia.php
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1) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH 
DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ (tryb 

wygasający) 

2) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH 

DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ (od dnia 1 
października 2011 r.) 

 

 

            

      DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 


