
 

 

Zarządzenie nr 129 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie zaświadczenia o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), 

oraz § 6 ust. 5 pkt 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w ZUT (uchwała nr 68 Senatu ZUT 

z dnia 28 marca 2022 r.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej wydaje dyrektor Szkoły 

Doktorskiej. 

2. Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej wydaje się po złożeniu rozprawy 

doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów albo promotora i promotora 

pomocniczego, w terminie określonym w Indywidualnym Planie Badawczym doktoranta, 

z zastrzeżeniem zapisu w § 21 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w ZUT.  

3. Zaświadczenie wydaje się na wniosek, w którym wskazano cel jego wydania, zgodnie z art. 217 

§ 1 i 2 Kpa. 

4. Określa się wzór druku zaświadczenia o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

  



 

 

Załącznik  

do zarządzenia nr 129 Rektora ZUT nr z dnia 10 listopada 2022 r. 

(pieczątka nagłówkowa) 

Nr rej.  ...........................   

Zaświadczenie 
o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Zaświadcza się, że Pan/Pani  .............................................................................................................................  

nr albumu  ............  data urodzenia  ........................  miejsce urodzenia ..........................................................  

kształciła się w okresie  ..................  – .....................  w dyscyplinie nauki/sztuki  .............................................  

złożył/złożyła w dniu  ..............................  1 egzemplarz rozprawy doktorskiej oraz jej wersję elektroniczną pt. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

zgodnej z § 6 ust. 7 pkt 3 i ust. 14 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w ZUT (harmonogramem przygotowania rozprawy 

doktorskiej i terminem Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta) oraz pozytywną opinię promotora 

lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. 

Pan/Pani uzyskał/uzyskała efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji (8PRK) oraz posiada znajomość języka nowożytnego  

( ................................................................. )* na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 

Przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną TAK/NIE** 

Promotor rozprawy doktorskiej (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)  

 ...........................................................................................................................................................................  

Drugi promotor rozprawy doktorskiej*** (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)  

 ...........................................................................................................................................................................  

Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej***(tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)  

 ...........................................................................................................................................................................  

Zaświadczenie wydaje się na wniosek, zgodnie z art. 217 § 1 i § 2 Kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.). 

Podstawa prawna:  art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). 

Szczecin, ...............................................   ..................................................................  
pieczątka imienna 

(podpis Dyrektora Szkoły Doktorskiej) 

 
* podać jakiego 

** proszę zaznaczyć właściwe 

*** jeśli występuje 

pieczęć 
urzędowa 
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