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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 30/2012-2016 

z dnia 11 lipca 2014 r. 

 

Na podstawie uchwał Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki: nr 

12 z dnia 5 marca 2009 r., nr 28 z dnia 31 maja 2012 r., nr 52 z dnia 6 

czerwca 2013 r., nr 95 z dnia 7 listopada 2013 r., nr 64 z dnia 10 lipca 2014 

r., w związku z postanowieniami § 2 ust. 6, § 4 ust. 14, § 4 ust. 16 p. 3, § 4 

ust. 27, § 5 ust. 9 Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice 

Wrocławskiej obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015, 

wprowadzam  

 
UZUPEŁNIAJĄCE WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

NA WYDZIALE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 

 
§ 1 

 
ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Praktyki zawodowe odbywane w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu i zaliczane na ocenę 
wynoszą odpowiednio: 

- po 90 godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant 

otrzymuje stypendium doktoranckie lub stypendium na zasadach 
stypendium doktoranckiego,  

- po 30 godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant nie 
otrzymuje stypendium. 

2. Doktoranci pierwszego roku studiów, oraz doktoranci starszych lat w 

przypadku podjęcia się prowadzenia zajęć specjalistycznych, odbywają 30 
godzin praktyk zawodowych w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych w Uczelni. 

3. Kierownik Studiów Doktoranckich przedstawia Dziekanowi wykaz 
doktorantów objętych obowiązkowymi praktykami zawodowymi z 

ustalonym wymiarem i formą praktyk zawodowych. 

4. Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie przez doktoranta 
dokonywana jest w ramach hospitacji przeprowadzanych przez 

nauczycieli akademickich, na wniosek Kierownika Studiów 
Doktoranckich. 
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§ 2 

 

JEDNOCZESNE SPRAWOWANIE OPIEKI NAUKOWEJ  

 

1. Na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki promotor nie może jednocześnie sprawować opieki 
naukowej nad więcej niż pięcioma doktorantami, a promotor pomocniczy 

– nad więcej niż trzema doktorantami. W uzasadnionych przypadkach, za 
zgodą Dziekana, jednostka organizacyjna Wydziału przeprowadzająca 
przewody doktorskie może zezwolić promotorowi na jednoczesne 

sprawowanie opieki naukowej nad więcej niż pięcioma doktorantami. 
Dotyczy to wszystkich przewodów wszczętych od roku akademickiego 

2012/2013. 
2. Ograniczenia w jednoczesnym sprawowaniu opieki naukowej nad 

doktorantami dotyczą wyłącznie liczby doktorantów, którym wszczęto 

przewody doktorskie. 
 

§ 3 

 
TERMINY W PRZEWODZIE DOKTORSKIEGO  

 
1. Na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Podstawowych 

Problemów Techniki wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie 

promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w 
przewodzie, może nastąpić do zakończenia szóstego semestru studiów 

doktoranckich.   
2. Rada instytutu, wszczynając przewód doktorski, powinna określić 

ostateczny termin przedstawienia rozprawy doktorskiej, mając na uwadze 

okres oraz przedłużony okres odbywania studiów doktoranckich. O 
ostatecznym terminie przedstawienia rozprawy doktorskiej należy 
poinformować doktoranta na piśmie. W uzasadnionych przypadkach rada 

instytutu może przedłużyć ostateczny termin przedstawienia rozprawy 
doktorskiej. 

3. Jeżeli doktorant w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy 
doktorskiej, rada instytutu może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu 
doktorskiego.   
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§ 4 

 

COROCZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ  

 
1. Doktoranci, uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale 

Podstawowych Problemów Techniki, podlegają corocznej ocenie postępów 

w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodnie z komentarzem do § 5 ust. 

9 p. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej 

przedstawionym w Piśmie Okólnym 20/2013 z dnia 23 maja 2013r. w 

sprawie określenia jednolitych zasad oceny postępów w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej na studiach doktoranckich odbywanych od roku 

akademickiego 2012/2013. 

2. Roczne oceny (w obowiązującej skali ocen) z postępów w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej wystawia Kierownik Studiów Doktoranckich, 

uwzględniając pozycje doktorantów na listach rankingowych 

generowanych w stosowanym systemie informatycznym w odniesieniu do 

kolejnych lat studiów i prowadzonych dyscyplin studiów lub 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, na podstawie danych 

wprowadzanych przez doktorantów. 

3. Wszystkie elementy oceny dokonywanej w stosowanym systemie 

informatycznym zostały ustalone przez Kierownika Studiów 

Doktoranckich w porozumieniu z Komisją ds. studiów doktoranckich i 

Samorządem Doktorantów. Zmiana poszczególnych elementów 

dokonywanej oceny może zostać przeprowadzona wyłącznie w tym samym 

trybie. 

 

 

 

            

       DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 


