
 

 
Zarządzenie Nr 1a/2013 

Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

ustalające szczegółowe kryteria wyłaniania grupy doktorantów  

rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego  

na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

(załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 

2013 r.) ustalam następujące szczegółowe kryteria wyłaniania grupy doktorantów 

rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego: 

 

§ 1. 

Na pierwszym roku studiów komisja wydziałowa, na podstawie protokołów komisji 

egzaminacyjnych, rekomenduje przyznanie stypendium doktoranckiego tym doktorantom, 

którzy złoŜyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i którzy w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzyskali ocenę bardzo dobrą.  

Na drugim i kolejnych latach studiów komisja wydziałowa rekomenduje przyznanie 

stypendium doktoranckiego na podstawie informacji zawartej w kartach przebiegu studiów 

doktoranckich. Rekomendację uzyskują tylko ci Doktoranci, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1. ZłoŜyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zgodny z regulaminem 

przyznawania stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Terminowo realizują program studiów doktoranckich, tzn. : 

a. mają zaliczone wszystkie semestry studiów poprzedzające rok studiów, na 

który składany jest wniosek o stypendium, 

b. mają otwarty przewód doktorski; ten wymóg dotyczy tylko doktorantów 

trzeciego i czwartego roku studiów składających wniosek o stypendium na kolejny rok. 

Nieuzyskanie stopnia naukowego doktora w ciągu pięciu lat przedłuŜonych studiów 

doktoranckich jest traktowane jako nieterminowa realizacja programu studiów. Doktoranci, 

którzy po pięciu latach przedłuŜonych studiów doktoranckich uzyskali przedłuŜenie studiów na 

kolejny rok nie są rekomendowani do przyznania stypendium doktoranckiego.  
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3. Uzyskali co najmniej dobrą ocenę z przedmiotów objętych programem studiów 

w roku poprzedzającym złoŜenie wniosku, z wyłączeniem przedmiotów przeniesionych na inny 

semestr za zgodą opiekuna/promotora i kierownika studium. 

4. Uzyskali pozytywne oceny opiekuna/promotora dotyczące postępów w ich pracy 

naukowej, a w szczególności w pracy nad rozprawą doktorską. 

5. Uzyskali pozytywną ocenę dyrektora ds. dydaktycznych dotyczącą prowadzenia 

lub udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.  

 

§ 2. 

  

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

Dziekan 

Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Prof. dr hab. Antoni Ciszewski 

 
 

 


