
 

Wrocław, dnia …………………………… 

 
 

 
 

Oświadczenie  
o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk 

zawodowych oraz prac organizacyjnych 
 
  

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

- Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych w roku akademickim 2022/2023 zobowiązuję się do:  

A. prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem promotora oraz przedstawienia w terminie 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia indywidualnego planu badawczego zawierającego w 

szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, potwierdzonego i 

zaopiniowanego przez promotora;  

B. odbywania praktyk zawodowych przez cały okres kształcenia, w postaci prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar praktyk zawodowych dla 

doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskiego Nauk 

Prawnych nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 60 godzin w każdym roku 

akademickim. Podstawową formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie 

przez Doktoranta zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego orgaznizowane są w godzinach od 8.00-20.15, przez 7 

dni w tygodniu. 

C. odbywania dwóch dyżurów konsultacyjnych w tygodniu, w wymiarze 1 godziny każdy. 

Doktorant nieprowadzący zajęć w danym semestrze może odbywać jeden dyżur konsultacyjny 

w tygodniu, w wymiarze 1 godziny;  

D. uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, 

wykłady gościnne. 

E. aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych i administracyjnych jednostki, w której 

odbywam kształcenie oraz na rzecz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Do obowiązków Doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w 

przygotowaniu konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w 

przeprowadzaniu egzaminów.  

F. oraz przestrzegania poniższych zasad afiliacji wyników prac naukowych:  

 

1. Dokument niniejszy ustala zasady afiliacji w rozumieniu właściwych przepisów prawa w 

odniesieniu do publikacji naukowych (w tym monografii naukowych) autorstwa 

(współautorstwa), dla których podstawę stanowią wyniki badań naukowych i prac rozwojowych 

związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium 

Doktorskim Nauk Prawnych oraz przygotowaniem pracy doktorskiej realizowanymi w Uczelni. 

2. Uzgadnia się, że Uczelnia ma nieodwołalne prawo do wskazywania publikacji, o jakich mowa w 

ust. 1 jako afiliowanych w Uczelni, a Autor zobowiązany jest do wskazywania w sposób 

jednoznaczny - Uczelni, jako afiliację tych publikacji z zastosowaniem zasad określonych 

poniżej w ust. 3 oraz niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego 

podstawę afiliacji) informowania na piśmie skierowanym do właściwego Dziekana, o takim 

wskazaniu. 

3. Przy określaniu afiliacji, należy podać bez względu na aktualne czy przyszłe miejsce 

zatrudnienia Autora, jednoznacznie jako miejsce afiliacji: „Uniwersytet Wrocławski”, jako 

jedyną jednostkę naukową, dla której autor przypisał w całości daną publikację. 

4. Dokument niniejszy traktowany jest jako nieodwołalne oświadczenie afiliacyjne w stosunku do 

publikacji, o których mowa w ust. 1 w rozumieniu przywołanych tam przepisów i stanowi dla 

Uczelni podstawę do podjęcia wszelkich działań prawnych przewidzianych na wypadek 

naruszenia przez Autora lub inne podmioty uzgodnionych zasad afiliacji. 



5. Uczelnia ma nieodwołane prawo wskazania publikacji naukowych, na zasadach wskazanych w 

ust. 2-4, również jeżeli zostały one wprowadzone do biegu naukowego (opublikowane) po 

zakończeniu studiów. 

 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 


