
Zarządzenie Nr 99/2013/2014 
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 66/2013/2014 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania 
dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 
 
Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i § 2 Uchwały Senatu Nr 113/2013/2014 Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 
 

zarządzam, 
 

co następuje: 
 

§ 1 
 
W zarządzeniu Nr 66/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
prowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania 
dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 
wprowadzam następujące zmiany:  
1) w załączniku Nr 1 stanowiącym Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne 

studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Humanistycznym, pkt 1 
HISTORIA otrzymuje brzmienie:  

 
§ 3 

1. Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 80/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów 
przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Rektor 

 
 
 
                    prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Lp. 

Studia trzeciego stopnia 
w dziedzinie nauk 
humanistycznych 

DYSCYPLINA 
STUDIÓW: 

Termin rejestracji 
internetowej 

Termin i miejsce składania dokumentów 
Termin postępowania 

kwalifikacyjnego 

1. HISTORIA 
05.05.2014r.÷ 

30.08.2014r. 

 

1. 09. 2014 r. ÷ 02. 09. 2014 r. 
godz. 800 ÷ 1400 

sekretariat Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych, ul. Poniatowskiego 12, 

pok. 13 
tel. 52 325 92 00 

e-mail: historia2@ukw.edu.pl 

12. 09. 2014 r. 

godz. 9ºº, sala nr 12 
 

ul. Poniatowskiego 12 


