
Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
 

 
 
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 17/2019 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 
574 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała 
nr 194/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.)                      
– Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. Tworzy się Szkołę Doktorską Uniwersytetu Opolskiego, zwaną dalej „szkołą 

doktorską". 
2. Szkoła doktorska, o której mowa w ust. 1, kształci doktorantów                                     

w następujących dyscyplinach naukowych: 
1) ekonomia i finanse, 
2) historia, 
3) językoznawstwo, 
4) literaturoznawstwo, 
5) nauki biologiczne, 
6) nauki chemiczne, 
7) nauki fizyczne, 
8) nauki o polityce i administracji, 
9) nauki prawne, 
10) nauki teologiczne.1 

 
§ 2 

1. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i rozpoczyna                   
się 1 października 2019 r. 

2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze otwartego konkursu,                     
na zasadach określonych przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. 

3. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej jest realizowane zgodnie                                 

z programem kształcenia uchwalanym przez Senat Uniwersytetu Opolskiego               
oraz indywidualnym planem badawczym. 

4. Organizację kształcenia w szkole doktorskiej określają: ustawa - Prawo                                 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulamin szkoły doktorskiej uchwalony 
przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. 

                                                 
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 
2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 



 
§ 3 

1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej. 
2. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego. 
3. W szkole doktorskiej działa Sekretariat szkoły doktorskiej, którym kieruje                        

na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora szkoły doktorskiej                           
- Sekretarz szkoły doktorskiej. 

 
§ 4 

1. W szkole doktorskiej działa Rada Programowa Szkoły Doktorskiej, zwana dalej 
„Radą Programową". 

2. Radę Programową powołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego.2 
3. W skład Rady Programowej wchodzą po dwie osoby reprezentujące każdą                             

z dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej,   
w tym dyrektor instytutu albo jego zastępca oraz czterech przedstawicieli 
doktorantów.3 

4. Przedstawicielem dyscypliny może być pracownik z tytułem naukowym profesora, 
stopniem doktora habilitowanego lub posiadający równoważne uprawnienia 
wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzący działalność 
naukową, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, który 
wskazał przynależność w co najmniej 50% do danej dyscypliny.4 

5. Przedstawicieli doktorantów wskazuje Samorząd Doktorantów Uniwersytetu 
Opolskiego. 

6. Dyrektor szkoły doktorskiej pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej. 
7. (Uchylony).5 
 

§ 5 
Zadania dyrektora szkoły doktorskiej i Rady Programowej określają statut 
Uniwersytetu Opolskiego oraz regulamin szkoły doktorskiej. 

 
§ 6 

Zasady finansowania szkoły doktorskiej określa Rektor Uniwersytetu Opolskiego. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

         REKTOR  
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  

  
       prof. dr hab. Marek Masnyk 

 
 
 
 

                                                 
2 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 

2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 
2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 stycznia 
2023 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 
5 Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 marca 2020 r.                             
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie 
utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego. 


