Uchwała nr 42/2014
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych
dla uczestników Studiów Doktoranckich

Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz Zarządzenia
Rektora nr 5/2012 z dnia 23.01.2012 r. Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr uchwala, co
następuje:
§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę wyboru przedmiotów
fakultatywnych dla uczestników Studiów Doktoranckich, która stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych
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Załącznik nr. 1
do Uchwały RW WNB nr 42/2014

Wydanie: 1

Data wydania 1:

Nr:

Symbol:

Załączniki:

4.1.4.a

WSZJK-PS-K-F.a

4.1.4.a- I01, 4.1.4.a- F01

Data weryfikacji:

PROCEDURA
wyboru przedmiotów fakultatywnych
dla uczestników Studiów Doktoranckich

Sporządził:
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
Zaopiniował:
Kierownik Studiów Doktoranckich
Zatwierdził:
Dziekan WNB

Imię i nazwisko:
dr Joanna Łubocka
Podpis:
dr hab. prof. Jolanta Świętojańska
Podpis:
dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
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1. Cel i zakres procedury
Postępowanie przy wyborze przedmiotu, określenie uprawnionych do korzystania
z procedury.
2. Odpowiedzialność
Kierownik Studiów Doktoranckich - podejmowanie decyzji co do umożliwienia
uczestnikowi dokonania wyboru spośród przedmiotów spoza WNB, wpisy ocen
uczestnika do indeksu i karty oraz systemu USOS w przypadku przedmiotów
realizowanych poza WNB na podstawie informacji przekazanej przez uczestnika.
Koordynator USOS na WNB - przygotowanie rejestracji na przedmioty do wyboru
w systemie USOS.
Sekretariaty dydaktyczne - wprowadzanie danych do USOS.
3. Opis postępowania
3.1. Termin
Uczestnik dokonuje rejestracji na przedmioty do wyboru w terminie wyznaczonym
przez Koordynatora USOS.
Korekta zapisu może mieć miejsce w pierwszym tygodniu semestru zimowego
i letniego danego roku akademickiego.
3.2. Tryb postępowania
Do wyboru przedmiotów zobowiązani są wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich.
Uczestnik ma prawo wyboru przedmiotu poza WNB.
Uczestnik ma prawo do wyboru przedmiotów ponadprogramowych, pod warunkiem
dokonania przewidzianej opłaty.
4. Dokumenty związane z procedurą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września
2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich
w uczelniach i jednostkach naukowych.
UCHWAŁA Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012
r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia
planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.
UCHWAŁA Nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych
dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.
5. Załączniki
4.1.4.a - I01 Instrukcja postępowania przy wyborze przedmiotów
4.1.4.a - F01 Formularz wyboru przedmiotu spoza oferty WNB
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4.1.4.a - I01 Instrukcja postępowania przy wyborze przedmiotów

1. Uczestnik obowiązkowo rejestruje się na przedmioty fakultatywne
w systemie USOS.
2. Uczestnik w pierwszej kolejności wybiera przedmioty spośród tych, które
są oferowane programem studiów. W dalszej kolejności mogą być
wybierane przedmioty oferowane przez inne Wydziały, lub Uczelnie.
3. Uczestnik samodzielnie poszukuje przedmiotów poza WNB.
4. Uczestnik zgłasza fakt wyboru przedmiotów poza WNB Kierownikowi
Studiów Doktoranckich.
5. Uczestnik ma prawo do realizowania zajęć fakultatywnych poza WNB
wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.
6. W przypadku wyboru przedmiotu oferowanego przez inne Wydziały UWr
lub Uczelnie uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi Studiów
Doktoranckich pisemną zgodę prowadzącego zajęcia, na uczestniczenie w
nich.
7. Zaliczenie przedmiotu do wyboru jest dokonywane na zasadach ogólnych
przez prowadzącego przedmiot.
8. W przypadku przedmiotów realizowanych poza WNB uczestnik jest
zobowiązany
dostarczyć
Kierownikowi
Studiów
Doktoranckich
poświadczenie zaliczenia przedmiotu wraz z oceną.
9. Na podstawie informacji z p. 8, Kierownik Studiów Doktoranckich dokonuje
wpisu oceny do indeksu, karty przebiegu studiów doktoranta oraz systemu
USOS.
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4.1.4.a - F01 formularz wyboru przedmiotu spoza oferty WNB
Wrocław, data .................
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………
Rok i poziom studiów

…………………………………………………………
Numer indeksu

…………………………………………………………
Numer telefonu lub adres e-mail

Kierownik Studiów doktoranckich
…………………………………………………………

Proszę o umożliwienie realizacji niżej wymienionych przedmiotów do wyboru spoza oferty WNB:

Lp.

Nazwa przedmiotu w
języku polskim
i angielskim

Liczba
ECTS

Liczba
godzin
(w/ćw)

Semestr

Forma
zaliczenia

Miejsce
realizacji
(nazwa
Uczelni
i Wydziału)

Nazwisko
prowadzącego

……………………………………………………………
Podpis studenta

Zgoda prowadzącego zajęcia na innej Uczelni

……………………………………………………………
Podpis
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