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Uchwała nr 221/2019 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 16 października 2019 r. 

 

 

w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 

 

Na podstawie art. 205 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2-3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. W załączniku nr 1 do uchwały Senatu APS nr 138/2019 z dnia 20 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej. wprowadza się następujące zmiany: 

1). Dodaje się § 19a następujący po § 19 w brzmieniu: 

 

1. „Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w 

zakresie: 

1) procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 

2) przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej; 

3) wykonywania obowiązków kierownika. 

2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. 

3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest: 

1) teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się: 

a) dokumenty wymagane od kandydata, stanowiących podstawę ubiegania się o 

przyjęcie do Szkoły Doktorskiej; 

b) kwestionariusz osobowy; 

c) informację o wpisaniu na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej; 

d) akt ślubowania; 

e) karty okresowych osiągnięć; 

f) indywidualny plan badawczy; 

g) indywidualne decyzje kierownika dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta 

w Szkole Doktorskiej; 

h) roczne sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy 

doktorskiej, realizacji indywidualnego planu badawczego wraz z opiniami 

promotora (promotorów) oraz realizacji praktyk zawodowych w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu. 

2) osobna teczka zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów na danym 

roku kształcenia w Szkole Doktorskiej w tym protokoły zaliczeniowe. 

4. Dokumentacja z działalności kierownika zawiera w szczególności: 
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1) sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej; 

2) akty wydawane przez kierownika, w tym instrukcje.” 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 

Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

 


