Harmonogram dni adaptacyjnych oraz ważne informacje
dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2022/23
doktoranci I roku
Spotkanie z Kierownikiem Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych dr hab. Małgorzatą
Janicką, prof. UWr oraz przedstawicielem Rady Doktorantów UWr odbędzie się 4 października 2022 r.
(wtorek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTBkOTEzMmQtODE0OC00ODVkLTkxNDEtYjZjYzcxODUzZjI3%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f41f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228a7bee2c-2a39-48c5-a807-27a6356ef106%22%7d

BADANIA LEKARSKIE
Doktoranci proszeni są o przyniesienie do Dziekanatu WNB, w miarę możliwości do 31 października
2022 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym
kierunku.
Skierowania na badania lekarskie będzie można odbierać od poniedziałku 3 października 2022 r.
w Dziekanacie WNB przy ul. Przybyszewskiego 63 (wszyscy). Lista placówek,
które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla doktorantów na terenie woj. dolnośląskiego
znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy:
http://dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow/
W celu wyznaczenia terminu należy przesłać skan skierowania wraz z podaniem numeru telefonu
kontaktowego na adres: rejestracja@dwomp.pl

1) W Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny. Jedyną formą
dokumentacji osiągnięć doktoranta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Informacje odnośnie
konta i logowania do platformy USOSweb znajdują się na stronie internetowej
https://usosweb.uni.wroc.pl. Prosimy o logowanie się do systemu.
2) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning w terminie
od 1 października do 30 listopada. Termin dodatkowy od 1 lutego do 5 marca - dla osób, które
z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie.
Szkolenie jest dostępne pod adresem: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
Doktorantowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w wyznaczonym terminie zostanie naliczona
opłata za powtarzanie kursu w wysokości 150 zł. Termin poprawkowy (płatny 150 zł) - od 15 marca
do 30 marca 2022 r.- dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w podstawowym terminie
lub go nie zdali albo nie ukończyli.
Link do zarządzenia nr 202/2022 Rektora UWr w sprawie szkolenia wstępnego z zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie
Wrocławskim:
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https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/34679/nr-202-2022-z-dnia-14-wrzesnia-2022szkolenie_wstepne_bhp_studdoktorod_2022_2023.pdf
3) Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe do końca pierwszego semestru. Szczegółowe informacje
odnośnie formy i przeprowadzenia szkolenia zostaną podane drogą elektroniczną w terminie późniejszym
za pośrednictwem systemu USOS.
Doktorantom Szkoły Doktorskiej przysługuje stypendium doktoranckie. Nie trzeba składać wniosku.
W systemie USOSweb należy wypełnić natomiast Oświadczenie doktoranta w szkole doktorskiej dot.
stypendium doktoranckiego. Proszę je uważnie wypełnić, wydrukować i w 2 egzemplarzach przynieść
do dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych do końca tygodnia (do 30 września).
Przy wypełnianiu oświadczeń proszę zwrócić uwagę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Proszę
pamiętać, że doktoranci do 26-go roku życia ubezpieczeni są przez rodziców i w takim przypadku należy
zaznaczyć, że posiada się inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Tylko osoby powyżej 26-go roku
życia i niemające innego tytułu (tzn. nie pracują, nie mają pracujących małżonków) zaznaczają, że nie
posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - i wtedy zostaną zgłoszeni przez Uniwersytet.
Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Zwracam uwagę, że jeżeli w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej nastąpi zmiana wpływająca na
sposób odprowadzania składek społecznych lub powstanie inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego, doktorant musi na nowo wypełnić Oświadczenie i przynieść wydrukowane do dziekanatu.
Sytuacja taka może mieć miejsce np. po ukończeniu 26 roku życia, wstąpieniu w związek małżeński itp.
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Osoby, które mają rentę socjalną lub rodzinną nie muszą drugi raz płacić składek społecznych.
Aktualny Regulamin zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego
doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej

Doktorant I roku w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa
do Kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych wniosek o powołanie
promotora/promotorów oraz osoby proponowane.
Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63, pok. 41.
Po podjęciu Uchwały przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne o powołaniu
promotora/promotorów, promotor składa Kierownikowi Kolegium wniosek o powołanie promotora
pomocniczego z uzasadnieniem. Co najmniej jeden z promotorów musi być nauczycielem akademickim
zatrudnionym w Uniwersytecie Wrocławskim.

Po każdym roku do dnia 15 września doktorant zobowiązany jest do złożenia sprawozdania doktoranta
z realizacji programu kształcenia oraz prowadzonych badań.

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje projekt IPB i przedstawia
go kierownikowi właściwego kolegium w terminie do 12 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia
wraz z akceptacją promotora lub promotorów.
W programie kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego jest m.in. przedmiot „Popularyzacja nauki”, który podlega zaliczeniu na ostatnim roku,
natomiast wymagane 10 godz. można zrealizować w trakcie trwania całego okresu kształcenia (od 1 do 4
roku). Zaświadczenia potwierdzające wykonane godziny należy dołączać do sprawozdań rocznych.

Doktoranci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
(dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego) oraz ubezpieczenia cywilnego OC
(dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej).
Szczegółowe informacje: https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/ubezpieczenie-nnw-ioc-3/

W dniach 10-14 października 2022 r. należy połączyć konta PBN z ORCID zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na stronie: https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/szkola-doktorska

KSZTAŁCENIE w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej
Informacje o przebiegu kształcenia:
https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/szkola-doktorska
Program kształcenia:
https://www.biologia.uni.wroc.pl/images/upload/uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-zdnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkoledoktorskiej-uwr.pdf

Rejestracja w systemie USOS na przedmioty do wyboru z KDNB:
od 5 października 2022 r. godz. 13:00 do 8 października 2022 r. godz. 23:59
Doktoranci będą rejestrować się na przedmioty do wyboru proponowane w KDNB w jednej z 2 grup
stworzonych oddzielnie dla doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych i doktorantów Wydziału
Biotechnologii.
Wybrane w wyniku rejestracji w systemie USOS i uruchomione przedmioty do wyboru rozpoczną się po
uzgodnieniu terminu i miejsca z osobą prowadzącą.

AKTY PRAWNE
•
•

Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1.10.2022 - obowiązujący
od 1.10.2022
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.pdf

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych
www.biologia.uni.wroc.pl/:
1) Zakładka STUDIA – Szkoła Doktorska
https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/szkola-doktorska

KONTAKT
Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej
dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
email: malgorzata.janicka@uwr.edu.pl
Obsługa w zakresie merytorycznym i USOS:
tok studiów i stypendia:
mgr Izabela Radziszewska tel. 71 375 63 63, e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych ul. Przybyszewskiego 63, pok. 41, parter.
oferta dydaktyczna, plany studiów, zapisy na zajęcia:
•

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska (WNB)
tel. 71 375 62 98 e-mail: beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63, pok. 38, parter.
•

dr Marta Kołodziejczak (WB)
tel. 71375 29 66, e-mail: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl

Dziekanat Wydziału Biotechnologii, ul. ul. F. Joliot-Curie 14a

