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ZARZĄDZENIE NR 87 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
z dnia 15 lipca 2022 r. 

 
w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 
akademickim 2022/2023 w związku z realizacją projektu finansowanego ramach konkursu OPUS 22 
oraz SONATA 17 
 
Na podstawie §1 Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie określonych 
Uchwały nr 43/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie 
określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zarządzam, co 
następuje:  

 
§ 1 

W związku z Decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania projektu nr 
2021/43/B/NZ9/02857 pt. „Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząsteczek na bazie metali i 
ich rola w transformacji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka” w 
konkursie OPUS 22 ustalam jedno miejsce, w roku akademickim 2022/2023, jako dodatkowy limit 
przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w dziedzinie nauk rolniczych w 
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Koszty stypendium 5000,- zł/miesięcznie (brutto brutto) na 
okres 36 miesięcy dla doktoranta przyjętego do Szkoły Doktorskiej zostaną sfinansowane ze środków 
projektu.  
 

§ 2 
W związku z Decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania projektu nr 

2021/43/D/NZ9/02718 pt.” Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców 
do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów”  w konkursie SONATA 17 ustalam jedno 
miejsce, w roku akademickim 2022/2023, jako dodatkowy limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i 
ogrodnictwo. Koszty stypendium 5000,- zł/miesięcznie (brutto brutto) na okres 34 miesięcy dla 
doktoranta przyjętego do Szkoły Doktorskiej zostaną sfinansowane ze środków projektu. 
 

§ 3 
Zobowiązuję Komisję Rekrutacyjną powołaną zgodnie z Zarządzeniem nr 52 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25.04.2022 r. oraz Uchwałą nr 43/2021-2022 Senatu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22.04.2022r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 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”, według harmonogramu 
postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.  

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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