
Poznań, dnia 29 kwietnia 2019 roku 

 

RP-0211-35/2019 
 
 

Zarządzenie nr 35/2019 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku 
 
 

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 w zw. z art. 358 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 42 
ust. 4 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Z dniem 15 maja 2019 r. tworzy się Szkołę Doktorską Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, zwaną dalej „Szkołą Doktorską”, będącą zorganizowaną formą kształcenia 
doktorantów w dziewięciu dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia 
żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, ekonomia i finanse, które 
posiadają kategorię naukową co najmniej B+. 

2. Szkoła Doktorska używa następującego tłumaczenia nazwy na język angielski: „Poznań 
University of Life Sciences Doctoral School”. Oficjalnym skrótem nazwy Szkoły 
Doktorskiej w języku angielskim jest „PULS Doctoral School”. 

3. Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor we współpracy z Radą Szkoły Doktorskiej, która 
sprawuje nadzór merytoryczny nad programem kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

4. Dyrektora oraz Radę Szkoły Doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor. 
5. Szkoła Doktorska podlega Prorektorowi ds. kadr i rozwoju uczelni. 
6. Zasady finansowania oraz obsługi administracyjnej Szkoły Doktorskiej określa Rektor.  
 

§ 2 
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone w trybie stacjonarnym, trwa 8 

semestrów i rozpoczyna się 1 października roku kalendarzowego, w którym 
przeprowadzono rekrutację.  

2. Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat. 
3. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i organizację kształcenia doktorantów określa 

regulamin Szkoły Doktorskiej uchwalony przez Senat. 
4. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej opracowuje Rada Szkoły Doktorskiej  

a uchwala Senat. 
5. Dyrektor Szkoły Doktorskiej podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokumenty,  
o których mowa w ust. 3 i 4, nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji,  
z wyjątkiem roku akademickiego 2019/2020, co do którego zostaną one upublicznione do 
31 maja 2019 r.  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 
 


