
W SPRAWIE ZASAD REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

NAUK PRZYRODNICZYCH I ROLNICZYCH

- na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) w zw. z 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

1. Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie określa zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk 
Przyrodniczych i Rolniczych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kraków, 21. 05. 2019 r.

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ 
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W SPRAWIE PROGRAMU KSZTŁACENIA I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

NAUK PRZYRODNICZYCH I ROLNICZYCH

- na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) w zw. z 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

1. Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie ustala program kształcenia i efektów uczenia się w Szkole 
Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały.

2. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych wchodzi 
w życie począwszy od roku akademickiego 2019/2020, po zasięgnięciu opinii 
samorządu doktorantów.

Kraków, 21.05. 2019 r.
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W SPRAWIE REGULAMINU SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

NAUK PRZYRODNICZYCH I ROLNICZYCH

- na podstawie art. 205 ust. 2 art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) w zw. z 205 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze 
zm.)

1. Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie uchwala Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i 
Rolniczych w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2. Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych wchodzi w życie 
począwszy od roku akademickiego 2019/2020, po uzgodnieniu z samorządem 
doktorantów.

Kraków, 21.05. 2019 r.

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ 
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W SPRAWIE ZMIANY STATUTU IFR PAN

1. W § 6 dodać pkt 10:
3) kształcenie doktorantów,

2. W § 7 dodać pkt 12:
12) prowadzenie albo współprowadzenie z innymi uprawnionymi podmiotami szkoły 
doktorskiej, oraz prowadzenie innych form kształcenia,

3. W § 10 ust. 1 dodać pkt 10:
10) utworzenie studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i wykonywanie zadań 
określonych w regulaminie studiów lub regulaminie szkoły doktorskiej.

4. W § 18 dodać pkt 12a:
12a) uchwala regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, 
uchwala zasady rekrutacji na studia doktoranckie i do szkoły doktorskiej, ustala 
program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w 
tych uchwałach; przy czym ustalenie programu kształcenia w szkole doktorskiej 
wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów -  w przypadku bezskutecznego 
upływu 7 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

5. Dodać:
Rozdział IVa -  Tryb wyboru komisji dyscyplinarnych właściwych w sprawach 
doktorantów

§ 2  la
1. Komisja dyscyplinarna właściwa dla spraw doktorantów, składa się z pięciu 
samodzielnych pracowników naukowych (w tym przewodniczącego) oraz 
przedstawiciela doktorantów. Członków komisji dyscyplinarnej powołuje na roczną 
kadencję Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
2. Odwołąwcza komisja dyscyplinarna właściwa dla spraw doktorantów, składa się z 
pięciu samodzielnych pracowników naukowych (w tym przewodniczącego) oraz 
przedstawiciela doktorantów. Członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej powołuje 
na roczną kadencję Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. W przypadku współprowadzenia szkoły doktorskiej z innymi uprawnionymi 
podmiotami, komisje dyscyplinarne powoływane są w jednostce koordynującej.

Kraków, 21. 05. 2019 r.
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