
Zarządzenie Nr 28/2022 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 8 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego  

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku, w związku z art. 200 ust. 2 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574 ze zm.)  

 

zarządzam co następuje: 

 

§1 

Ogłaszam konkurs dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023. 

 

§2 

1. Planowane do realizacji rozprawy doktorskie powinny odpowiadać jednemu z tematów 

badawczych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Dla poszczególnych tematów badawczych w Załączniku nr 1 wskazane są także jednostki 

Uczelni właściwe do realizacji badań. 

3. Kandydat może zgłosić własny temat badawczy wchodzący w zakres planowanej rozprawy 

doktorskiej, w szczególności realizowany w ramach: 

1) projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów NCN, 

NCBiR lub NAWA; 

2) doktoratu wdrożeniowego, którego koszty badań w całości pokrywa jednostka 

wdrażająca. 

4. Przyjęcie kandydata do realizacji projektu badawczego, o którym mowa w ust. 3, jest 

uzależnione od finansowania stypendium doktoranckiego z projektu przez okres co najmniej 

24 miesięcy kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

 

§3 

1. Limit dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, o których mowa  

w § 2 ust. 1, wynosi w roku akademickiemu 2022/2023 łącznie 19 miejsc, w tym: 

1) 12 miejsc dla kandydatów do kształcenia w programie podstawowym w dyscyplinach 

naukowych: 

a. technologia żywności i żywienia – 3 miejsca, 

b. nauki leśne – 3 miejsca, 

c. zootechnika i rybactwo – 1 miejsce, 

d. rolnictwo i ogrodnictwo – 2 miejsca, 

e. inżynieria mechaniczna – 1 miejsce, 

f. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 1 miejsce, 

g. ekonomia i finanse - 1 miejsce; 



2) 1 miejsce dla kandydata do kształcenia w programie European Horticulture (Eurohort) 

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo; 

3) 6 miejsc dla kandydatów – cudzoziemców w dyscyplinach naukowych: 

a. technologia żywności i żywienia – 1 miejsce, 

b. nauki leśne – 1 miejsce, 

c. rolnictwo i ogrodnictwo – 1 miejsce, 

d. zootechnika i rybactwo – 1 miejsce, 

e. inżynieria mechaniczna – 1 miejsce, 

f. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 1 miejsce. 

2. Rektor, na podstawie wyników konkursu może zwiększyć łączny limit do 21 miejsc, biorąc 

pod uwagę strategiczne kierunki rozwoju badań w Uczelni oraz jakość zgłoszonych 

projektów. 

 

§4 

1. Warunki i tryb postępowania konkursowego określa Uchwała Senatu nr 10/2022 z dnia  

8 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzona Zarządzeniem Nr 27/2022  

z dnia 8 kwietnia 2022 roku. 

2. Wymagane dokumenty kandydatów powinny być złożone elektronicznie za pośrednictwem 

systemu IRK, w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. 

3. W szczególności kandydaci powinni przygotować aplikację w formie prezentacji, zawierającej 

charakterystykę proponowanego projektu badawczego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dniu 15 września 2022 roku. 

 

§5 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 8 kwietnia 2022 roku 

 

           R e k t o r 

 

 

  dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 

 
 

 

 

 


