
ZARZĄDZENIE NR 52 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

w roku akademickim 2022/2023, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego                   

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 

oraz określenia wzorów druków na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi 

postępowanie rekrutacyjne  

Na podstawie Uchwały nr 43/2021-2022 z dnia 22.04.2022 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego                              

w Lublinie w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

zarządzam: 

 

§ 1 

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego                 

w Lublinie wynosi 14 osób. 

§ 2 

Ustalam następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego (w ramach rekrutacji regularnej,                    

o której mowa w §1 ust. 4 Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego                  

w Lublinie) w roku akademickim 2022/2023: 

1) 1.08.2022 r. – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  

2) 1.08-9.09.2022 r.  – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej 

3) 12.09.2022 r. - ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji 

rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska) 

4) 13.09.2022 r. – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej 

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

5) 14-16. 09. 2022 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów 

przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty 

6) 19-20. 09. 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne 

7) 21.09. 2022 r. – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 

8) 23.09. 2022 r. – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej. 

§ 3 

1) Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wynosi 150 zł. 

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

w ogłoszeniu o rozpoczęciu rekrutacji. 

 



2/3 
 

§ 4 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego 

kompletu dokumentów zgodnie z § 7 Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie oraz w oparciu o następujące wzory dokumentów: 

1) opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej 

propozycji projektu badawczego - według wzoru określonego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) informacja o aktywności naukowej kandydata, w tym wykaz publikacji, zaangażowanie w pracy 

studenckich kół naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne – 

według wzoru określonego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) wykaz dorobku naukowego potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej (w tym informacja o 

pełnieniu funkcji promotora) o którym mowa w § 7 ust. 7 Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz ze wstępną akceptacją opiekuna naukowego odnośnie 

możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie i 

w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu – według wzoru określonego zał. nr 3 do 

niniejszego zarządzenia, 

4) oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce 

organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia – według wzoru 

określonego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

5) oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie 

kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – według wzoru 

określonego zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia, 

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej– według wzoru 

określonego zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia, 

7) kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego                  

w Lublinie, według wzoru określonego zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia, 

8) oświadczenie kandydata o potrzebie lub braku potrzeby powołania promotora pomocniczego do 

opracowania rozprawy doktorskiej, według wzoru określonego zał. nr 8 do niniejszego zarządzenia, 

9) pokwitowanie wniesionej opłaty rekrutacyjnej. 

§ 5 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są zobowiązani do złożenia 

dodatkowego oświadczenia – według wzoru określonego zał. nr 9 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

Proponowany potencjalny promotor rozprawy doktorskiej oraz opis wstępnej propozycji projektu 

badawczego Kandydatów, którzy są lub byli studentami studiów doktoranckich realizowanych                   

na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183) 

nie mogą być tożsame z opiekunem naukowym (promotorem) i tematem rozprawy doktorskiej 

realizowanej w ramach studiów doktoranckich. 
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§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                         R E K T O R 

/-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 


