
Uchwała nr 34/2021-2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie art. 205 ust. 2-3 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §40 ust. 1 pkt 24 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwalonym 

uchwałą nr 65/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 maja 

2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„Na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej Rektor może powołać zastępcę Dyrektora Szkoły 

Doktorskiej.”;  

2) w §6 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„przedkładania Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Szkoły Doktorskiej –                      

w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego.”; 

3) w §24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej jednego miesiąca przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust.1. We wniosku doktorant wskazuje nauczyciela 

akademickiego, który w jego opinii może pełnić funkcję promotora, bądź promotora 

pomocniczego oraz przedkłada zgodę osoby wskazanej przez doktoranta na pełnienie funkcji 

promotora bądź promotora pomocniczego.”; 

4) w §29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

doktora, prowadząca działalność naukową w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie naukowej 

pokrewnej do dyscypliny, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską. Funkcji 

promotora pomocniczego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie 

można pełnić w więcej niż jednym postępowaniu jednocześnie.”; 
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5) w §32 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Po weryfikacji formalnej sprawozdania, Dyrektor Szkoły Doktorskiej kieruje wniosek                   

o przeprowadzenie oceny śródokresowej do przewodniczącego komisji ewaluacyjnej,                        

w terminie 14 dni po otrzymaniu sprawozdania.”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

 

 

        PRZEWODNICZĄCY SENATU 

                        REKTOR 

/-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 

 


