
ZARZĄDZENIE NR  40/2019  

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia dodatkowej rekrutacji   do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o 

podwyższonych walorach prozdrowotnych”  prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym  w Lublinie  w   

roku akademickim 2019/2020 

 

 
Na podstawie § 1  Uchwały nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w 
sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach 

prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2019/2020, 

zarządzam: 

 

§ 1 

W związku z Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu finansowania   stypendium 

doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy I”  ustalam jedno miejsce w roku 

akademickim 2019/2020 jako dodatkowy limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej w celu zrealizowania badań 

w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy 

durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny” w 

dyscyplinie technologia żywności i żywienia  pod opieką naukową dr hab. Urszuli Złotek. 

 

§ 2 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która : 

1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej pt. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z 

pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał 

prozdrowotny” 

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo 

PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na 

kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni 

doktorantowi opiekuna pomocniczego. 

§ 3 

Zobowiązuję Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 33/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. 

do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego według następującego terminarza postępowania 

rekrutacyjnego (w ramach rekrutacji specjalnej, o której mowa w §1 ust. 3 warunków i trybu rekrutacji) do 

Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku 

akademickim 2019/2020: 

1) 27.08.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

2) 28.08 -10. 09. 2019 - składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej  

3) 11.09.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska) 

4) 12. 09. 2019 – analiza i ocena  dorobku naukowego kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w 

oparciu o złożone dokumenty 

5) 12.09. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej  

6) 13.09. 2019 –  rozmowy kwalifikacyjne 

7) 16.09. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 

8) 17.09. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej 

 

§ 4 

1) Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 150 zł. 



2) Opłatę rekrutacyjną wnosi się w terminie składania dokumentów, na numer rachunku wskazany w 

ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji 

§ 5 

 

 Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu 

dokumentów zgodnie z  § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do  Szkoły Doktorskiej „Produkcja 

żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020  w oparciu o 

wzory dokumentów określone Zarządzeniem Nr 27/2019  z dnia 24 maja 2019 r., a także dokumentów 

potwierdzających możliwość  realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i 

prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających 

udokumentowany potencjał prozdrowotny”  we współpracy z PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

REKTOR 

 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 


