
(Dział Nauczania – 2018) 

 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 lipca 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 

zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 (z późniejszymi zmianami) 

 

 

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

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1696) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie przyznawania zwiększenia wysokości stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 73/2017 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. (z późniejszymi zmianami): 

1/ § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Doktorant składa kompletny wniosek o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego kierownikowi studiów doktoranckich do dnia 

30 września. Doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja wniosku 

w USOSwebie na stronie: https://usosweb.uni.wroc.pl i wydruk ze strony  

wypełnionego  wniosku.”; 

2/ § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Komisja opiniuje wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego, w oparciu o kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1-3 i na 

tej podstawie sporządza wstępne listy rankingowe, odrębne dla każdego 

roku studiów doktoranckich. Listy rankingowe zawierają punktację 

uzyskaną przez każdego z wnioskodawców. Listy rankingowe  

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016. Nr 119.1)  wywiesza się w miejscach 

ogólnie dostępnych dla doktorantów.  

Listy uzupełnia informacja o liczbie doktorantów i liczbie możliwych 

zwiększeń stypendiów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.”;  

 

3/ uchyla się Załącznik do Regulaminu. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

https://usosweb.uni.wroc.pl/

