
Poznań, 09 maja 2017 roku 
DOP-0212-49/17 
 
 

Zarządzenie nr 49/2017 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 09 maja 2017 roku  
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. Anglojęzycznych studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań Univeristy of Life Sciences PhD Studies –  
w skrócie PULS PhD Studies) 

 
 
Na podstawie art. 169 ust. 12 i 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.), w związku z § 42 ust. 4 pkt 15 
i ust. 5 oraz § 62 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań Univeristy of Life Sciences PhD Studies)  
w następującym składzie: 
 
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Broda 
Sekretarz:   mgr Joanna Cybulska  
Członkowie:   prof. dr hab. Piotr Goliński 

prof. dr hab. Jean Diatta 
prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio 
dr hab. Leszek Bednorz 
dr hab. Bogdan Chojnicki 
dr hab. Krzysztof Jabłoński 
dr hab. Izabela Szczerbal 
dr hab. Magdalena Zborowska 

 
zwaną dalej Komisją. 

 
§ 2 

 
1. Komisja jest organem rekrutującym na Anglojęzyczne studia doktoranckie Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań Univeristy of Life Sciences PhD Studies – w skrócie 
PULS PhD Studies). 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
1) sprawdzenie formalnej poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów, 
2) weryfikacja złożonych aplikacji i ustalenie listy rankingowej osób przyjętych 

na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie, 
3) opiniowanie złożonych odwołań od decyzji komisji i skarg, składanych  

w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, 
4) inne niezbędne działania związane z rekrutacją. 

 
§ 3 

 
1. Posiedzenia komisji mogą się odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, w tym 

obowiązkowo członek z Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o przyjęcie  
na który ubiega się kandydat. 

2. Kadencja Komisji trwa do 31 października 2017 roku. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

          Rektor 
         /-/          
 

prof. dr hab. Jan Pikul 


