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ZARZĄDZENIE NR 10 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 3 lutego 2017 r. 

 

w sprawie warunków jakie musi spełniać jednostka organizacyjna wydziału aby 

ubiegać się o przyjęcie doktorantów w ramach studiów stacjonarnych trzeciego 

stopnia (doktoranckich) realizowanych w języku polskim  

w roku akademickim 2017/2018  

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                   

(tj. Dz. U. 2016 poz. 1842) zarządza się co następuje: 
 

§ 1 

 

Jednostka organizacyjna wydziału, zwana dalej jednostką, może ubiegać się o przyjęcie 

doktorantów na studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) realizowane w języku 

polskim, zwane dalej studiami, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) w jednostce jest i będzie przynajmniej do końca 2018 r.  realizowany projekt 

badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR i innych) i jednostka, 

zgodnie z planem zatrudnienia na rok akademicki 2016/2017, wykazuje godziny 

ponadwymiarowe, 

2) w jednostce jest i będzie przynajmniej do 30 czerwca 2019 r. realizowany projekt 

badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR), 

3) w jednostce nie jest realizowany projekt badawczy finansowany ze źródeł 

zewnętrznych ale zgodnie z planem zatrudnienia na rok akademicki 2016/2017, 

jednostka wykazuje godziny ponadwymiarowe. 

 

§ 2 

1. W przypadku spełniania przez jednostkę warunku określonego w § 1 pkt 1, kierownik 

jednostki, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o przyjęcie  doktorantów ze 

wskazaniem opiekunów naukowych spośród pracowników tej jednostki. 

 

2. W przypadku spełniania przez jednostkę warunku określonego w § 1 pkt 2, kierownik 

projektu badawczego, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o przyjęcie i włączenie 

doktoranta jako wykonawcy do projektu badawczego opłacanego z tego projektu do czasu 

jego zakończenia, ze wskazaniem opiekuna naukowego spośród pracowników wydziału. 

Doktorant składa pisemne oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o przyznanie 

stypendium doktoranckiego w okresie realizacji tego projektu. 

 

3. W przypadku spełniania przez jednostkę warunku określonego w § 1 pkt 3, nauczyciel 

akademicki ze stopieniem naukowym doktora habilitowanego, za wyjątkiem nauczycieli 

posiadających tytuł naukowy profesora, może wystąpić do dziekana z wnioskiem                     

o przyjęcie doktoranta, przedstawiając na piśmie szczegółową koncepcję badań 

naukowych, która będzie podstawą przygotowania przez doktoranta rozprawy doktorskiej 

oraz składa pisemne oświadczenie, że do dnia 31 marca 2018 r. złoży wniosek                          

o finansowanie badań naukowych w ramach projektu badawczego finansowanego ze 

źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR).  
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4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, należy składać w terminie do dnia 15 marca 2017 

r. wraz ze wskazaniem warunku określonego w § 1 oraz udokumentowaną informacją 

dotyczącą spełniania tego warunku.  

 

 

§ 3 

1. Dziekani, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., przedstawią Rektorowi wykaz jednostek, 

do których może być prowadzony nabór kandydatów na studia, który zawiera: 

1) liczbę doktorantów, 

2) imienne wskazanie opiekunów naukowych, 

3) wskazanie spełnianego warunku/warunków. 

 

2. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia  w roku 

akademickim 2017/2018 oraz wykaz jednostek, które mogą być wybrane przez 

kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określa 

Senat w drodze uchwały.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

                 REKTOR 

(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


