
 
 
 

Uchwała nr 66/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 403/2019/2020  

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

w roku akademickim 2020/2021 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 47 pkt d ustawy  
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, 
z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje: 
  
 

 
§ 1 

 
W zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021, stanowiących załącznik do uchwały  
nr 403/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 
lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 
 

„§ 3a 
1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w związku z realizacją 

projektu badawczego, powołuje się komisję rekrutacyjną dla każdego projektu 
w liczbie 5-7 członków.  

2. W skład komisji wchodzi kierownik projektu jako przewodniczący komisji oraz 
dwaj wskazani przez niego nauczyciele akademiccy. Pozostałych członków 
komisji zgodnie ze składem liczbowym, o którym mowa w ust. 1 wskazuje 
dyrektor szkoły doktorskiej. Wymogu posiadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nie stosuje się. 

3. Komisję powołuje prorektor właściwy w sprawach doktorantów na wniosek 
dyrektora szkoły doktorskiej.  

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołuje sekretarza komisji 
rekrutacyjnej spoza członków komisji. Do zadań sekretarza należy 
prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. 
Sekretarz komisji rekrutacyjnej uczestniczy w posiedzeniach komisji bez 
prawa głosu. 



5. W posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 może 
uczestniczyć przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ 
samorządu doktorantów. Doktorant uczestniczy w posiedzeniu komisji bez 
prawa głosu.”; 

 
2) w § 5 skreśla się ust. 5. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

R e k t o r 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 

 

 


