
Uchwała nr 152/XII/2015 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 3 UchwałyNr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie 

Wrocławskim w związku z § 6 ust.1 pkt 1, § 10 ust. 2 i § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188). 

 

 

§ 1 

1. Od roku akademickiego 2015/2016 odstępuje się od dokumentowania w indeksie 

osiągnięć doktoranta z przebiegu studiów na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Przebieg studiów będzie dokumentowany w formie karty przebiegu studiów 

doktoranckich oraz przywykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, 

nazywanego dalej USOS. Okresem rozliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok 

akademicki. 

3. Biorący udział w dokumentowaniu przebiegu studiów winni wykonywać wszystkie 

związane z tym procesem czynności z najwyższą starannością oraz rzetelnie 

współdziałać w zakresie prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. 

 

§ 2 

1. Zaliczający przedmiot przed zaliczeniem zajęć przypomina doktorantom o warunkach 

przystąpienia do zaliczenia. 

2. Oceny oraz zaliczenia winny być wprowadzone do USOS przez zaliczającego zajęcia bez 

zbędnej zwłoki w dniu wystawienia zaliczenia. 

3. Prawidłowo sporządzone protokoły zaliczenia przedmiotu zaliczający zajęcia składają we 

właściwej sekcji obsługi studiów doktoranckich najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zamknięcia protokołów w USOS. 

4. Zmiana oceny lub zaliczenia w złożonym we właściwej sekcji obsługi studiów 

doktoranckich protokole dokonywana jest na pisemny wniosek zaliczającego dany 

przedmiot. 

 

§ 3 

1. Doktorant ma obowiązek sprawdzić bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym 

w USOSweb uzyskaną ocenę lub zaliczenie (w tym ich brak). 

2. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie uzyskanej oceny lub zaliczenia (w tym ich braku) 

doktorant zgłasza bezpośrednio do zaliczającego właściwy przedmiot najpóźniej w 

terminie 7 dni od dnia wprowadzenia ocen do USOS lub ostatecznego terminu ich 

wprowadzenia do systemu USOS. Nie zgłoszenie przez doktoranta uwag i zastrzeżeń w 

zakresie uzyskanej oceny lub zaliczenia (w tym ich braku) na zasadach ustalonych w 

zdaniu powyższym oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń w tym zakresie. 

 

§ 4 

1. W karcie przebiegu studiów doktoranckich dokumentuje się w szczególności informacje 

o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie 

w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej oraz informacje o 

postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W karcie przebiegu studiów doktoranckich 

dokumentowane są także zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych. 



2. W karcie przebiegu studiów doktoranckich doktorant zobowiązany jest do 

przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego 

i zaopiniowanego przez opiekuna naukowego/promotora. Opiekun naukowy/promotor 

ocenia także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta w zakresie bezpośrednio 

prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych. W przypadku uczestnictwa przez 

doktoranta w zajęciach prowadzonych przez pracownika naukowego opiekun 

naukowy/promotor potwierdza swoim podpisem taką formę realizacji praktyk 

zawodowych, w tym przypadku można odstąpić od oceny. 

3.  Karata przebiegu studiów doktoranckich obejmuje osiągnięcia, opinie i oceny w 

zakresie semestru zimowego i osobno w zakresie semestru letniego. Doktorant celem 

zaliczenia roku studiów zobowiązany jest do dostarczenia do sekcji obsługi studiów 

doktoranckich, na koniec semestru letniego, w terminie wynikającym z organizacji roku 

akademickiego, dwóch kart przebiegu studiów doktoranckich. 

4. Zaliczenie roku studiów następuje, w zakresie przewidzianym w planie studiów, w razie 

pozytywnego odbycia egzaminów oraz uzyskania zaliczeń przewidzianych łącznie dla 

danego roku studiów. Osiągnięcia te dokumentowane są w systemie USOS. Do 

zaliczenia niezbędne są także dwie pozytywne opinie o przebiegu pracy naukowej 

doktoranta, osobno za semestr zimowy i letni, sporządzone przez opiekuna 

naukowego/promotora i przedstawione w kartach przebiegu studiów doktoranckich). 

5. Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych takich jak konferencje naukowe, sympozja, 

zjazdy, wykłady gościnne powinno być dokumentowane zwłaszcza w formie stosownych 

certyfikatów uczestnictwa lub harmonogramem konferencji podpisanym przez 

organizatora konferencji lub potwierdzony przez opiekuna naukowego/promotora. 

 

§ 5 

Wiążącej interpretacji niniejszej uchwały dokonuje wyłącznie Dziekan. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

       D Z I E K A N 

 


