Zarządzenie Nr 165/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 21 października 2021 roku
w sprawie wszczętych i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Na podstawie art. 12 i art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789
ze zm.), w związku z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) i art. 179 ust. 1- 4 oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)
oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§1
1.

2.

3.

W związku z obowiązkiem zamknięcia do dnia 31 grudnia 2022 roku wszczętych
i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych w trybie przepisów Ustawy z dnia
14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki, mając na uwadze tryb obrony rozprawy doktorskiej, czynności właściwych
rad dyscyplin i komisji doktorskich oraz wymóg zachowania terminów poszczególnych etapów
przewodu, zobowiązuje się wszystkich promotorów w takich przewodach, aby do 31 grudnia
2021 roku przedłożyli we właściwych dziekanatach informacje o zawansowaniu pracy
doktorskiej objętej ich opieką naukową i przewidywanym terminie jej złożenia.
Na podstawie zebranych od promotorów informacji, właściwe rady dyscyplin do 31 stycznia
2022 roku ustalą harmonogram czynności w przewodach doktorskich, przy czym zaleca się,
aby:
1) rozprawy doktorskie składane były w dziekanacie właściwym dla siedziby rady
dyscypliny nie później niż do 30 czerwca 2022 roku;
2) czynności komisji doktorskich zakończyły się do 31 października 2022 roku;
3) posiedzenia rad dyscyplin w sprawie nadania stopnia doktora odbyły się do 30 listopada
2022 roku.
Podjęte w tych sprawach uchwały powinny być upublicznione oraz przekazane do biura
Prorektora nadzorującego sprawy doktorantów i do sekretariatu Szkoły doktorskiej.

§2
Do wykonania niniejszego zarządzenia zobowiązuje się promotorów we wszczętych
i niezakończonych przewodach doktorskich oraz przewodniczących rad dyscyplin.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 21 października 2021 roku

Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

