
 

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 października 2019 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 81 ust. 3 Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Regulamin Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

Prof. dr hab. Jacek Woźny 

 



 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 4/2019/2020 

Rektora UKW 

 z dnia 1 października 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

UNIWERYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 

 

§ 1 

W skład rady szkoły doktorskiej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły doktorskiej; 

2) dziekani wydziałów reprezentujących dyscypliny, w zakresie których prowadzone jest 

kształcenie w szkole doktorskiej; 

3) przedstawiciel samorządu doktorantów UKW. 

 

§ 2 

1. Zadania rady szkoły doktorskiej wynikają ze Statutu UKW oraz z Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej UKW. 

2. Rada szkoły doktorskiej opiniuje w szczególności: 

1) projekt programu kształcenia; 

2) zasady rekrutacji; 

3) kandydaturę dyrektora szkoły doktorskiej; 

4) wnioski doktorantów w sprawie skrócenia okresu kształcenia; 

5) sprawy związane z opieką naukową promotora, nieuregulowane w Regulaminie Szkoły 

Doktorskiej UKW; 

6) skład komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej; 

7) decyzję dyrektora szkoły doktorskiej o skreśleniu z listy doktorantów. 

3. Rada szkoły doktorskiej może, na wniosek rektora, prorektora ds. nauki, dyrektora szkoły 

doktorskiej lub co najmniej 1/3 członków rady, wyrażać opinie w sprawach 

niewymienionych w niniejszym regulaminie, związanych z funkcjonowaniem szkoły 

doktorskiej. 

 

§ 3 

1. Funkcję przewodniczącego rady pełni dyrektor szkoły doktorskiej, który kieruje pracami 

rady. 

2. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego. 

3. Uchwały podpisuje przewodniczący. 

4. Posiedzenia rady zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 

raz na 6 miesięcy. 

5. Obsługę administracyjną rady szkoły doktorskiej zapewnia Biuro ds. Stopni. 

 


