
 

Zarządzenie nr 111 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 27 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego  

oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

w roku akademickim 2022/2023 

finansowanych z subwencji wydziałowych 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 218 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 5 Zasad rekrutacji 

na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023, określonych uchwałą nr 13 Senatu ZUT 

z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 62 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego 

harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego oraz limitu przyjęć kandydatów na I rok kształcenia 

w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

w roku akademickim 2022/2023 finansowanych z subwencji wydziałowych, z późn. zm., 

w § 2 w tabeli w kolumnie Planowane limity przyjęć kandydatów finansowanych z subwencji 

wydziałowych do Szkoły Doktorskiej w ZUT wprowadza się zmiany: 

1) w wierszu lp. 4 Inżynieria chemiczna na WTiICh wyraz „5” zastępuje się wyrazem „7”; 

2) w wierszu lp. 6 Inżynieria materiałowa na WTiICh wyraz „5” zastępuje się wyrazem „3”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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