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Regulamin  niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim 

Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi niestacjonarne  studia doktoranckie w języku angielskim (zwane dalej 

także studiami doktoranckimi ) zgodnie ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365) i Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

1.  Rada Wydziału, która ma ustawowe uprawnienia  podejmuje na 3 miesiące przed początkiem roku akademickiego 

decyzję o uruchomieniu rekrutacji na kolejną edycję niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim i 

zatwierdza program tych studiów.  

2. Kolejna edycja  niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim będzie uruchomiona przy takiej 

liczbie uczestników, która zapewni całkowite pokrycie kosztów danej edycji (wraz z narzutami uczelni).  

3. Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie słuchaczy do napisania, pod kierunkiem opiekuna naukowego, 

rozprawy doktorskiej.  

4. Niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim trwają 6 semestrów.  

5. Studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłaty ustala Rektor.  

 

Rekrutacja  

6. Kandydaci muszą  legitymować się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.  

7. Rekrutacja odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu umiejętności językowych w terminie    

ustalonym przez kierownika studiów doktoranckich na wydziale, który uruchamia te studia.  

8. Rekrutacja  prowadzona jest przez komisję, którą powołuje dziekan wydziału. 

Kierownik studiów doktoranckich  

9. Właściwa Rada Wydziału powołuje kierownika studiów doktoranckich. Kierownikiem studiów doktoranckich 

może zostać doświadczony pracownik naukowy, który powinien mieć stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.  

10. Do obowiązków kierownika należy:  

1. Kierowanie studiami doktoranckimi oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem i 

organizacją studiów doktoranckich, a także podejmowanie decyzji w bieżących sprawach dotyczących przebiegu 

studiów doktoranckich.  

2. Przedstawianie Dziekanowi Wydziału wniosków w sprawach:  

a. przyjęcia na studia doktoranckie,  

b. przedłużenia, w indywidualnych przypadkach, okresu odbywania studiów doktoranckich.  

3. Podejmowanie decyzji w sprawach:  

a. przeniesienia doktorantowi wymagań przewidzianych na danym roku programem lub 

harmonogramem studiów na rok kolejny,  

b. wpisania doktoranta na następny semestr studiów doktoranckich.  

4. Dokonywanie rocznej oceny postępów w pracy uczestników studiów doktoranckich na podstawie ocen 

semestralnych.  

5. Załatwianie spraw administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i 

zaświadczeń, zastrzeżonych do kompetencji kierownika studiów doktoranckich zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w szczególności do wydawania decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów 

doktoranckich.  

6. Przygotowanie kosztorysu poszczególnych edycji studiów doktoranckich zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  



7. Kierownik studiów doktoranckich wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi oraz innymi wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi.  

Prawa i obowiązki doktorantów  

11. Doktoranci mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach przewidzianych  programem studiów.  

12. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich.  

13. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie 

badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu na ręce opiekuna naukowego  na koniec   semestru.  

14. Doktoranci mają obowiązek uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów przewidzianych programem studiów 

doktoranckich.  

15. Doktoranci mogą odbywać praktyki zawodowe zgodnie postanowieniami  art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) przy uwzględnieniu art. 195 ust. 5 tejże ustawy.  

16. Doktoranci otrzymują świadectwo ukończenia studiów doktoranckich, wraz z suplementem, po spełnieniu wszystkich 

wymogów przewidzianych planem studiów, rozliczeniu karty obiegowej i zobowiązań finansowych wobec uczelni z 

tytułu uczestnictwa w studiach doktoranckich.  

17. Doktoranci mogą zwracać się do właściwych Rad Wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z prośbą 

o otwarcie przewodów doktorskich.  

Opiekunowie naukowi  

18. Opiekunów naukowych wybierają doktoranci do końca I semestru studiów.  

19. Opiekunem naukowym  może być osoba,  która ma  stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 

20. Opiekun naukowy ma obowiązek utrzymywania kontaktu z doktorantami i służenia im radą i pomocą w sprecyzowaniu 

i rozwijaniu problemów badawczych, a także w sformułowaniu tematu rozprawy doktorskiej.  

21. Spotkania opiekuna naukowego z doktorantami mogą odbywać się w miejscach, terminach i formach uzgodnionych z 

zainteresowanymi. Kontakty takie mogą się także odbywać z wykorzystaniem internetu.  

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów  

22. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta ponosi on 

odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z obowiązującą ustawą i przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu.  

Tekst ślubowania zamieszczony w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zgodnie z obowiązującą 
ustawą dotyczący także doktorantów  

"Świadomy obowiązków wobec Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując w poczet studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  we 
Wrocławiu, ślubuję uroczyście: zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię mojej 
Uczelni, szanować jej tradycje, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i obyczajów akademickich oraz przepisów 
obowiązujących w Uczelni."  

 
 
 
 


