
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 88/2021  
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
z dnia 21 września 2021 r. 

 
 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w  roku 
akademickim 2021/2022 w ramach realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy” 

 
 

Na podstawie § 1  regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” 
przyjętego Uchwałą nr 40/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z dnia 26 marca 2021 r. w 
sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 
akademickim 2021/2022, zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

W związku z Decyzją Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu finansowania stypendium doktoranckiego w ramach 
programu „Doktorat wdrożeniowy ” ustalam limit 2 miejsc w roku akademickim 2021/2022 jako dodatkowy limit 
przyjęć do Szkoły Doktorskiej w celu realizacji projektów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, 
wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która: 
1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 40/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z 

dnia 26 marca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, 

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej zgodny z tematyką projektu w ramach programu „Doktorat 
wdrożeniowy”, 

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo/ 
instytucję  we współpracy z którą będzie  realizowany projekt Doktorat wdrożeniowy, które wyrazi zgodę na 
kształcenie pracownika w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i realizację projektu w 
ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego. 

 
§ 3 

Zobowiązuję Komisję Rekrutacyjną powołaną decyzją Rektora z dnia 07 lipca 2021 r. do przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego w ramach rekrutacji specjalnej, o której mowa w §1 ust. 4 regulaminu „Zasady 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w roku akademickim 2021/2022, 
według następującego terminarza postępowania rekrutacyjnego: 

1. 22.09.2021 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji 
dodatkowej w związku z realizacją projektów „Doktorat wdrożeniowy”, 

2. 22-27.09.2021 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej, 
3. 10.09.2021 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej 

(podstrona Szkoła Doktorska), 
4. 28.09.2021 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie 

na stronie internetowej UP w Lublinie (aktualności - podstrona Szkoła Doktorska), 
5. 29.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję 

Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty i rozmowy kwalifikacyjne, 
6. 29.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów oraz 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. 
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§ 5 

 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez 
System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, oraz w oparciu o wzory dokumentów 
określone zarządzeniem nr Zarządzenie 41/2021 z dnia 12.04.2021 Rektora UP w Lublinie., a także dokumentów 
potwierdzających możliwość realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy” . 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 

Z up. Rektora 

 

/-/ dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


