
(Dział Nauczania – 2017) 

 

ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 lipca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania  

i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 558) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania 

stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie 

Wrocławskim (z późniejszymi zmianami): 

 

1/   § 5 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego ustalone przez dziekana po 

zasięgnięciu opinii rady wydziału (rady instytutu) i wydziałowego samorządu 

doktorantów na podstawie zarządzeń, o których mowa w § 4, zachowują 

moc prawną i stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie przyznania 

stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018.”; 

 

 2/   w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

     „3. Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 

zostaną dostosowane do przepisów wprowadzonych niniejszym 

zarządzeniem w terminie do dnia 30 września 2017 r.”; 

 

3/  w Zasadach przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na 

stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

stanowiących Załącznik do zarządzenia § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 „8. Kryteria, o których mowa w ust. 7 powinny być ogłoszone i podane do 

publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych dla doktorantów oraz 

przekazane do Działu Nauczania, nie później niż przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, którego realizacja będzie podstawą do ubiegania się  

o przyznanie stypendium.”. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 20 czerwca 

2017 r. 

 


