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I. Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

Regulamin określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki 
doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej 
„Uniwersytetem„.    

 
§ 2 

 
1. Regulamin stosuje się do osoby korzystającej z praw doktoranta Uniwersytetu. 
2. Prawa doktoranta nabywa się z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa 

Statut Uniwersytetu.  
3. Prawa doktoranta traci się z chwilą:  

1) uzyskania stopnia naukowego doktora; 
2) przeniesienia się do innej uczelni; 
3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 
§ 3 

 
Studia doktoranckie w Uniwersytecie prowadzone są jako studia stacjonarne albo 
studia niestacjonarne i trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Formę 
studiów doktoranckich oraz czas ich trwania ustala rektor w akcie o utworzeniu 
studiów. 
 

§ 41 
 

1. Stacjonarne  studia doktoranckie są bezpłatne. Niestacjonarne studia doktoranckie 
są odpłatne. 

2. Wysokość  opłat, nieprzekraczającą kosztów kształcenia, za niestacjonarne studia 
doktoranckie oraz warunki zwalniania z tych opłat doktorantów ustala rektor.  
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3. Wysokość opłaty rocznej za niestacjonarne studia doktoranckie jest podawana do 
publicznej wiadomości wraz z uchwałą w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 
studia doktoranckie. 

4. Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie może ulec zmianie, jeśli zachodzą 
okoliczności wskazane w odrębnych przepisach i jest podawana do wiadomości 
doktorantów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, 
którego dotyczy.  

5. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa, zawarta między 
Uniwersytetem  a doktorantem. 

 
§ 52 

 
Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.  

 
§ 6 

 
1. Rok  akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku 
 kalendarzowego, o ile rektor nie zarządzi inaczej.  
2. W trakcie roku akademickiego Rektor może ustanowić dni wolne od zajęć.  
 
II. Organizacja studiów doktoranckich 

 
§ 73 

 
Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest realizacja programu 
studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych. 

 
§ 84 

 
Uchyla się § 8 . 
 

§ 9 
 

Programy studiów doktoranckich są podawane do wiadomości doktorantów w formie 
elektronicznej na stronach internetowych właściwych jednostek organizacyjnych 
prowadzących studia doktoranckie oraz są dostępne w formie drukowanej we 
właściwych sekretariatach i dziekanatach. 
 
      § 10 5 
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1. W każdym  roku akademickim proponuje się doktorantom w ramach zajęć 

fakultatywnych  wykłady ogólnouniwersyteckie z dyscypliny innej niż ta, w 
której prowadzone są badania naukowe. 

2. Ustalając program studiów doktoranckich rada jednostki organizacyjnej 
 prowadzącej studia uwzględnia w nich wykłady ogólnouniwersyteckie, o 
których mowa w ust. 1.  

3. Doktorant, po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego lub promotora oraz 
kierownika studiów doktoranckich, może realizować zajęcia fakultatywne poza 
macierzystą jednostką organizacyjną uczelni. 

 
§ 11 6 

 
1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie zapewnia 

doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną 
przez opiekuna naukowego.  

2. Uczestnik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym lub 
promotorem i promotorem pomocniczym, jeśli został wyznaczony, może 
opracować indywidualny lub uzupełniający program studiów. Opiekun 
naukowy lub promotor i promotor pomocniczy, jeśli został wyznaczony, są 
obowiązani czuwać nad realizacją programu indywidualnego lub 
uzupełniającego. 

3. Indywidualny program studiów określa zajęcia przewidziane do realizacji przez 
doktoranta, a nadto zadania naukowe na poszczególne lata studiów 
doktoranckich. 

4. Uzupełniający program studiów określa dodatkowe zajęcia przewidziane do 
realizacji przez doktoranta, a nadto zadania naukowe na poszczególne lata 
studiów doktoranckich. 

5. Indywidualny program studiów, o którym mowa w ust. 3 zatwierdza rada 
podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

  
§ 12 

 
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.  
 

§ 13 7 
 

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres 
odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwalniając 
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jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach i praktykach 
zawodowych w okresie urlopu. 
 

§ 14 8 
 

1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć  okres 
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 
 uczestniczenia w zajęciach w przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania studiów doktoranckich spowodowanej 
chorobą, 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub 

dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności 
4) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności 

-  łącznie nie dłużej niż o rok. 
2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii 
opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów 
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w 
zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych 
realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. 

 
§ 159 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych krótkotrwałą 
chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi, kierownik studiów doktoranckich może, na 
wniosek doktoranta, zwolnić go z zajęć i praktyk zawodowych lub usprawiedliwić jego 
wcześniejszą nieobecność. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, doktorant powinien złożyć bez zbędnej zwłoki 
od ustania przyczyny nieobecności.  
 

§ 1610 
 

1. Kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek uczestnika  stacjonarnych 
studiów doktoranckich,  przenieść go na  studia niestacjonarne.  
2. Kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek uczestnika niestacjonarnych 
 studiów doktoranckich, przenieść go na studia  stacjonarne, jeżeli przedterminowo 
zmniejszyła się liczba uczestników  doktoranckich studiów stacjonarnych.  
3. Doktorant może przenieść się na studia doktoranckie do jednostki organizacyjnej 
Uczelni z innej uczelni, jednostki naukowej oraz z innej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu na zgodą rektora. Do wniosku o przeniesienie należy dołączyć 
pozytywną opinię potencjalnego opiekuna naukowego i kierownika studiów 
doktoranckich, na jakie chce się przenieść doktorant. 
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§ 17 

 
1.Rezygnacja doktoranta ze studiów doktoranckich powinna zostać złożona w formie 
pisemnej kierownikowi studiów doktoranckich.  
2.Osoba, która złożyła rezygnację ze studiów doktoranckich, może w terminie 12 
miesięcy od dnia jej złożenia, zwrócić się do kierownika studiów doktoranckich z 
wnioskiem o wznowienie studiów doktoranckich z początkiem najbliższego roku 
akademickiego. Rozpatrując wniosek o wznowienie studiów doktoranckich kierownik 
studiów doktoranckich bierze pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe 
osiągnięcia i oceny doktoranta, które nie powinny być niższe niż dobre. 
3.Kierownik studiów doktoranckich, podejmując decyzję w sprawie wznowienia 
studiów doktoranckich określa rok studiów, na który doktorant zostaje przyjęty oraz 
dodatkowe warunki wznowienia.  
4.Ta sama osoba może uzyskać  zgodę na  wznowienie studiów doktoranckich tylko 
jeden raz. 
 

§ 18 
 

1.Osoba przyjęta na studia doktoranckie może, nie później niż do dnia 1 października 
roku akademickiego, na który została przyjęta, złożyć do kierownika studiów 
doktoranckich wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie studiów doktoranckich z 
początkiem następnego roku akademickiego.  
2.Osoba, która nie uzyskała zgody kierownika studiów doktoranckich na podjęcie 
studiów doktoranckich z początkiem następnego roku akademickiego, powinna 
podjąć  studia doktoranckie w roku akademickim określonym w decyzji o przyjęciu na 
studia doktoranckie.   
3.Nepodjęcie studiów doktoranckich przez doktoranta w wymaganym terminie 
stwierdza kierownik studiów doktoranckich, wszczynając postępowanie w sprawie 
skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.  
 
III. Zaliczenia i egzaminy. 
 

§ 1911 
 
1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem studiów 
doktoranckich kończą się oceną według następującej skali:  

1) bardzo dobry (5),  
2) dobry plus (4+),  
3) dobry (4),  
4) dostateczny plus (3+),  
5) dostateczny (3),  
6) niedostateczny (2).   

2. Wyniki egzaminów oraz zaliczeń, o których mowa w ust. 1 podaje się do 
wiadomości doktorantów najpóźniej w terminie 14 dni od dnia egzaminu lub 
zaliczenia, na piśmie lub poprzez wprowadzenie oceny do właściwego systemu 
informatycznego. 
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3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wydania doktorantowi, na jego prośbę, 
potwierdzenia uzyskanej oceny. 
 

§ 2012 
 

1. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć objętych planem i programem studiów 
doktoranckich albo otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik studiów 
doktoranckich może, na wniosek doktoranta, zezwolić na komisyjne zaliczenie tych 
zajęć. 
2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć doktorant może złożyć w terminie czternastu 
dni od odmowy zaliczenia zajęć albo wpisania z nich oceny niedostatecznej. 
3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaliczenie odbywa 
się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik studiów 
doktoranckich, osoba prowadząca dane zajęcia, specjalista z zakresu danego 
przedmiotu. 
4.Na wniosek doktoranta zaliczenie odbywa się w obecności wskazanego przez 
doktoranta nauczyciela akademickiego lub przedstawiciela samorządu doktorantów, 
w charakterze obserwatora. 
5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik 
studiów doktoranckich wydaje pisemne uzasadnienie odmowy. 
 

§ 21 
 

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, doktorantowi 
przysługuje egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż 
po upływie siedmiu dni od daty podania do wiadomości wyników pierwszego 
egzaminu. 

 
§ 2213 

 
1. W przypadku zakwestionowania przez doktoranta prawidłowości oceny uzyskanej 
na egzaminie lub na egzaminie poprawkowym, kierownik studiów doktoranckich 
może zezwolić na egzamin komisyjny. 
2. Wniosek o egzamin komisyjny doktorant może złożyć w terminie czternastu dni od 
daty podania do wiadomości wyniku egzaminu, którego prawidłowość oceny 
kwestionuje. 
3. Kierownik studiów doktoranckich rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 2, w 
terminie siedmiu dni od jego otrzymania. 
4. W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny, kierownik studiów 
doktoranckich określa miejsce i formę egzaminu, termin egzaminu (nie wcześniejszy 
niż trzy dni i nie późniejszy niż czternaście dni od podjęcia decyzji), skład komisji 
egzaminacyjnej, którą stanowią: kierownik studiów doktoranckich, egzaminator, który 
przeprowadzał poprzedni egzamin oraz inny specjalista z zakresu przedmiotu 
objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej. 
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5. Postanowienia § 20 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 23 
 
1. Uwieńczeniem studiów doktoranckich jest przygotowanie i obrona rozprawy 
doktorskiej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. 
2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Uniwersytet wydaje 
zaświadczenie o przebiegu studiów. 
 
IV. Prawa i obowiązki doktoranta. 

 
§ 2414 

 
1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, 
przestrzegać postanowień regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących w 
Uniwersytecie. 
2.Do podstawowych obowiązków doktorantów należy również terminowe 
realizowanie planu i programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań 
naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu, przygotowanie do egzaminów 
doktorskich oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej. 
3. Doktorant ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia 
zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar 
zajęć dydaktycznych prowadzonych  przez doktorantów nie może przekraczać 
dziewięćdziesięciu godzin rocznie. 
4.Doktorant, który nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. 
5.Skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich następuje również 
w przypadku: niepodjęcia studiów doktoranckich, rezygnacji ze studiów 
doktoranckich, ukarania doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu.  
6. Skreślenie doktoranta z listy uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich 
może również nastąpić w przypadku niewniesienia przez doktoranta opłat 
związanych z odbywaniem studiów doktoranckich w terminie określonym w umowie, 
o której mowa w § 4 ust. 5. 
7.Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 
podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Od decyzji o skreśleniu służy odwołanie 
do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. 
 

§ 25 
 

1. Doktorant składa kierownikowi studiów doktoranckich,  najpóźniej do dnia 30 
 czerwca każdego roku, sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i 
 uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się 
 opinię opiekuna naukowego lub promotora i promotora pomocniczego, jeśli został 
wyznaczony,  o postępach w pracy naukowej i  przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 
a także o pracy dydaktycznej.  
2. W  przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie składa 
 się najpóźniej 14 dni przed dniem, w którym mija termin przedłużenia. 
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§ 26 
 

1.Na  podstawie informacji, o których mowa w § 25 kierownik studiów  doktoranckich 
zalicza doktorantowi rok studiów doktoranckich  albo zalicza rok studiów 
doktoranckich z obowiązkiem  uzupełnienia niezaliczonego przedmiotu, wyznaczając 
termin na jego  uzupełnienie. 
2. W jednym roku akademickim można uzupełniać nie więcej niż jeden niezaliczony 
przedmiot. 
3. Niezaliczony przedmiot, który nie zostanie uzupełniony w terminie określonym na 
podstawie ust. 1, nie może być powtórnie uzupełniany.       

 
§ 27 

 
Uczestnik  studiów doktoranckich ma prawo, na takich samych zasadach, jak 
pracownicy  naukowo-dydaktyczni jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 
 doktoranckie:  
1)korzystać  z bibliotek i czytelni Uniwersytetu; 
2)uczestniczyć  w zajęciach z języków obcych organizowanych dla pracowników 
Uniwersytetu; 
3)otrzymywać  informacje o procedurach pozyskiwania środków na badania naukowe 
oraz o  stypendiach krajowych i zagranicznych, a także pomoc organizacyjną w 
 opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i  zagraniczne;  
4)uzyskiwać  informacje o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach 
 naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka 
 organizacyjna prowadząca studia doktoranckie; 
5)korzystać  z uniwersyteckich obiektów sportowych.  

 
§ 2815 

 
Doktorant ma prawo do korzystania z infrastruktury naukowo-dydaktycznej, 
badawczej oraz informatycznej, a także wsparcia administracyjnego na takich 
samych zasadach jak pracownicy naukowo-dydaktyczni jednostki, w której 
przygotowywana jest  rozprawa doktorska. 
 

§ 29 
 

Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich może uczestniczyć w zajęciach 
przewidzianych dla doktorantów studiów stacjonarnych do wyczerpania limitu miejsc. 
 

§ 30 
 

1. Uczestnik  studiów doktoranckich prowadzi zajęcia dydaktyczne lub uczestniczy w 
ich prowadzeniu, w jednostkach  organizacyjnych Uniwersytetu działających na 
terenie miasta Poznania.  
2. Zajęcia  w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu działających poza terenem 
miasta Poznania, w szczególności w ośrodkach zamiejscowych, można powierzyć 
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uczestnikowi  studiów doktoranckich w wyjątkowych przypadkach i za jego zgodą, nie 
 dłużej niż przez dwa lata akademickie.  

 
§ 31 

 
Kierownik studiów doktoranckich ustala harmonogram zajęć dydaktycznych 
doktoranta w taki sposób, aby w miarę możliwości nie były one przewidziane na ten 
semestr studiów doktoranckich, w którym doktorant składa wymagane egzaminy 
doktorskie i broni rozprawę doktorską. 
 

§ 32 16 
 

Doktorant podejmujący studia podyplomowe w Uniwersytecie, po uzgodnieniu z: 
1) opiekunem naukowym  lub z promotorem i promotorem pomocniczym, jeśli 

został wyznaczony,  
2) kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, 
3) kierownikiem studiów podyplomowych,  

może zostać zwolniony z całości lub w części z opłaty za te studia. 
 

§ 3317 
 

1. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymać wynagrodzenie ze 
środków pozostających w dyspozycji kierowników prac badawczych. 
2.Doktorantowi szczególnie zaangażowanemu w pracę naukową, dydaktyczną lub 
organizacyjną może zostać przyznana nagroda na takich samych zasadach jak 
pracownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 
§ 34 

 
1. W  budżecie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie wydziela 
 się środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem studiów 
 doktoranckich oraz kosztów pracy badawczej doktoranta. 
2. Kierownik  jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie lub rektor 
może,  w miarę posiadanych środków, pokryć uczestnikowi studiów doktoranckich 
 koszty publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu  naukowo-
badawczym. 
 

§ 35 
 

Doktorantowi można powierzyć, za jego zgodą, wykonanie określonych prac lub 
zadań na rzecz Uniwersytetu lub jego jednostki organizacyjnej. Z tytułu wykonywania 
tych prac lub zadań doktorant otrzymuje stosowne wynagrodzenie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
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§ 36 

 
Doktorant ma prawo do corocznej przerwy wypoczynkowej w wymiarze 8 tygodni w 
okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
 

§ 37 
 

Doktorant ma prawo korzystać ze świadczeń funduszu socjalnego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 38 
 

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktoranta oraz tryb postępowania 
dyscyplinarnego, tryb przyznawania stypendium doktoranckiego, świadczeń  pomocy 
materialnej oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, a także zasady  pobierania 
opłat za niestacjonarne studia doktoranckie oraz dodatkowe usługi edukacyjne w 
ramach stacjonarnych studiów doktoranckich, w tym tryb i warunki zwalniania z tych 
opłat, określają odrębne przepisy. 
 
 
V. Doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi 
 

§ 39 
 

1. Plany i programy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie oraz ich 
realizacja powinny uwzględniać szczególne potrzeby doktorantów będących osobami 
niepełnosprawnymi w zakresie organizacji procesu dydaktycznego oraz warunków 
odbywania tych studiów.  
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy w szczególności organizowania, w miarę dostępnych 
możliwości lokalowych, technicznych i finansowych, zajęć dydaktycznych, 
egzaminów i zaliczeń w pomieszczeniach o ułatwionej dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 
3. Na wniosek doktoranta będącego osobą niepełnosprawną egzaminatorzy oraz 
osoby uprawnione do zaliczania przedmiotów wyznaczają, z uwzględnieniem ust. 2, 
indywidualne terminy oraz formy egzaminów bądź zaliczeń. 
4. Doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi mogą, w miarę dostępnych 
możliwości, otrzymać pomoce naukowe, jakimi dysponują prowadzący zajęcia, w 
szczególności tekstowe, graficzne bądź dźwiękowe opracowania wykładów lub 
konwersatoriów. 
 

§ 40 
 

W dziekanatach, sekretariatach, bibliotekach oraz innych miejscach obsługi 
doktorantów na Uniwersytecie, doktoranci będący osobami niepełnosprawnymi są 
obsługiwani poza kolejnością. W miarę możliwości powinni oni być również 
obsługiwani w godzinach pracy tych jednostek, poza terminami wyznaczonymi dla 
ogółu interesantów. 
 

 



§ 41 
 

W każdym przypadku  doktorantowi będącemu osobą niepełnosprawną przysługuje 
niezbędna pomoc ze strony pracowników Uniwersytetu w zakresie korzystania z 
potrzebnych w pracy naukowej i dydaktycznej materiałów, urządzeń, infrastruktury i 
pomocy naukowych. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
 

§ 42 
 

Traci moc Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu ( uchwała Senatu Uniwersytetu nr 52/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., z 
późn. zm.).   
       

§ 43 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 
 
 

R e k t o r 
 
 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak 
 
  


