
 

Zarządzenie nr 111/XV R/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wzorów druków (wniosków, decyzji, sprawozdania rocznego)  

o których mowa w Regulaminie studiów III-go stopnia – doktoranckich 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 36 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Uchwała Senatu 

UMW nr 2090 z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W celu wykonania zapisów Regulaminu studiów III-go stopnia – doktoranckich, wprowadza się następujące 

wzory druków, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:  

1) Miesięczna karta ewidencji praktyk zawodowych – załącznik nr 1,  

2) Sprawozdanie roczne doktoranta z systemem punktowym – załącznik nr 2,  

3) Decyzja o skreśleniu z listy doktorantów – załącznik nr 3a,  

4) Decyzja rektora w sprawie skreślenia z listy doktorantów – załącznik nr 3b,  

5) Wniosek o wpis warunkowy – załącznik nr 4,  

6) Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich – załącznik nr 5,  

7) Wniosek o zmianę opiekuna naukowego – załącznik nr 6,  

8) Wniosek o zmianę jednostki organizacyjnej – załącznik nr 7,  

9) Wniosek o oddelegowanie poza Uczelnię – załącznik nr 8,  

10) Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów doktoranckich  – załącznik nr 9,  

11) Wniosek o przyznanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – załącznik nr 10, 

12) Wniosek o wyrobienie duplikatu legitymacji– załącznik nr 11; 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 60/XV R/2017 

z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów druków (wniosków, decyzji, sprawozdania rocznego),  

o których mowa w Regulaminie studiów III-go stopnia – doktoranckich Uniwersytetu Medycznego we Wro-

cławiu.  

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

p.o. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
Otrzymują: 
według rozdzielnika  
MC 


