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Uchwała nr 47/2017-2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 196  ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2183) oraz § 52 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie uchwala się co następuje: 

§1 

W Regulaminie Studiów Doktoranckich przyjętym uchwałą nr 33/2013-2014 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2014 r. z późn. zm. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta może, 

przedłużyd okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający 

czasowi trwania urlopu macierzyoskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyoskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 

określonych w odrębnych przepisach.”   

 

2) w § 5 ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„ 4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” 

 

3) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„ 7. doktorant zwraca indeks i kartę okresowych osiągnięd doktoranta do 28 

lutego po semestrze zimowym i do 15 września po semestrze letnim.” 

 

4) § 16 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nieuzyskanie zaliczenia semestru do 28 lutego po rozliczeniu sesji 

zimowej i do 15 września po rozliczeniu sesji letniej.” 

 

5) § 22 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęd 

dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu w maksymalnym 

wymiarze 90 godzin dydaktycznych rocznie, jeżeli studia doktoranckie 

prowadzone są w języku polskim lub 10 godzin dydaktycznych rocznie, jeżeli 

studia doktoranckie prowadzone są w języku angielskim, z zastrzeżeniem ust. 

2 i 3.” 

 

6) § 22 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wygłoszenie przynajmniej jednego referatu naukowego w języku 

angielskim w trakcie trwania studiów.” 

 

7) § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Doktorant nie może publikowad wyników badao finansowanych przez 

jednostkę naukową, w której wykonywana jest rozprawa doktorska bez 

zgody opiekuna naukowego/promotora wyznaczonego przez radę wydziału, 

na którym prowadzone są badania.” 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 
2018 r. 
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