
Uchwała nr 339/2020 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021 

 

 

 

Na podstawie art. 200 ust. 2-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz §78 ust. 1 Statutu APS, przyjętego uchwałą Senatu 

APS nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały 

Senatu APS nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1 W uchwale Senatu APS nr 277/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji 

do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) §5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) uzyskała zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy 

innego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub 

tytuł profesora.” 

 

1) §9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) podanie do Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zawierające w szczególności: 

dane kandydata, temat projektu badawczego, , informacje na temat wykształcenia oraz 

osiągnięć naukowych kandydata; wzór podania określają: dla kandydatów – załącznik nr 

1 

 

2) w §9 ust. 1 dodaje się punkt 1a następujący po punkcie 1 o następującym brzmieniu: 

 

„2) zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej 

zawierającą podpis opiekuna naukowego” 

 

3) §9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 



„2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera lub równorzędnego, z zastrzeżeniem ust. 11;” 

 

4) w §9 dodaje się ustęp 11 następujący po ustępie 10 o następującym brzmieniu: 

 

„11. W przypadku gdy kandydat nie ukończył studiów drugie stopnia lub studiów 

jednolitych magisterskich w terminie umożliwiającym przystąpienie do rekrutacji do 

Szkoły Doktorskiej, o którym mowa w ust 1, a ukończenie studiów było niemożliwe z 

powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, to kandydat jest zobowiązany 

do złożenia oświadczenia o zaistniałym fakcie, wraz z podpisem promotora pracy 

magisterskiej potwierdzającym taki stan rzeczy.  

 

5) w §9 dodaje się ustęp 12 następujący po ustępie 11 o następującym brzmieniu: 

 

„12. Decyzję w sprawie przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 11 podejmuje 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza 

termin na złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

nie później niż do czasu zakończenia rekrutacji do szkoły doktorskiej. 

 

6) w §12 dodaje się ustęp 5 następujący po ustępie 4 o następującym brzmieniu: 

 

„5. Rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzana z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, umożliwiającej przesyłanie obrazu i dźwięku „na żywo”. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej, po zasięgnięciu 

opinii komisji rekrutacyjnej.” 

 

7) załącznik nr 1 do uchwały Senatu APS nr 277/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu APS 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 
 


