
ZARZĄDZENIE NR 92 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 09.09.2022 r. 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie                

w roku akademickim 2022/2023 w związku z realizacją projektu „Doktorat Wdrożeniowy” 

Na podstawie §1 Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

określonych Uchwałą 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 Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu finansowania stypendium doktoranckiego 

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy ” ustalam limit 4 miejsc w roku akademickim 2022/2023 

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 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,  

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 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.  

REKTOR  

 

/-/   Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 


