
UCHWAŁA NR 77/2019 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

 im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 29 maja 2019r.  

w sprawie przyjęcia zmian do warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 

 

Na podstawie art. 198 ust. 1 i art. 200 ust. 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), Senat Uczelni 

postanawia co następuje:  

§1 

1.  Zmienia się warunki i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na rok 

akademicki 2019/2020 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Senatu z dnia 17 kwietnia 

2019r. w sprawie przyjęcia warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 w ten sposób, że punkt 3 warunków i 

kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 

2019/2020 otrzymuje następujące brzmienie:  „3. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej 

prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej powoływana przez 

Senat Uczelni. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Szkoły Doktorskiej jest 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą lub osoba przez niego wyznaczona. W 

skład Komisji, o której mowa w pkt. 3 wchodzą ponadto: 

a) przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z każdego wydziału, który 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, wskazani przez dziekana 

b). sekretarz.” 

2. Do warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na rok 

akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Senatu z dnia z dnia 17 

kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 dodaje się również punkt 19, 

który otrzymuje następujące brzmienie: „Za postępowanie rekrutacyjne do Szkoły 

Doktorskiej pobiera się opłatę, której wysokość określa Rektor w drodze zarządzenia. 



Dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej należy dołączyć 

do dokumentacji rekrutacyjnej”. 

3. Do warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na rok 

akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Senatu z dnia z dnia 17 

kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 dodaje się także punkt 20, który 

otrzymuje następujące brzmienie: „Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty 

rekrutacyjnej w sytuacji  rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przed 

jego rozpoczęciem lub odmowy wszczęcia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do 

kandydata z uwagi na niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie”. 

4. Pozostałe postanowienia warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie na rok akademicki 2019/2020 pozostają bez zmian. 

§2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 

tak: 23   nie: 0   wstrzymujących się: 0  

w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29członków Senatu z prawem głosu. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Przewodnicząca Senatu   

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

       im. Jana Długosza w Czestochowie 

          prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 


