
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.12/19 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Senatu UMCS Nr XXIV – 6.5/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.                    

w sprawie regulaminu studiów doktoranckich 

 
 

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.), w związku z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 

1669) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie studiów doktoranckich, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV-

6.5/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017 r.               

w sprawie regulaminu studiów doktoranckich wprowadza się następującą zmianę: 

1) po § 28 dodaje się § 29 w brzmieniu: 

 „§ 29 

1. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. uczestnicy studiów doktoranckich, 

którym nie wszczęto przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r., mogą ubiegać się 

o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.                      

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz w ustawie              

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym              

i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669). 

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, o którym mowa w ust. 1, wszczyna złożenie 

wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. 

3. Podjęcie przez uprawniony organ uchwały w sprawie powołania promotora lub promotorów 

czyni zadość obowiązkowi wszczęcia (otwarcia) przewodu doktorskiego, o którym mowa w: 

1) Regulaminie; 

2) programach i planach studiów doktoranckich oraz aktach prawnych wydanych na 

podstawie Regulaminu.”. 



 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

                                                                                    

                     Przewodniczący Senatu UMCS 

                                REKTOR 

 

 

 

 

 

                                                                                                  prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


