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Zarządzenie Nr 1/2021 

Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 

z dnia 28.04.2021 r. 

 

w sprawie: ustalenia tekstu i sposobu złożenia ślubowania doktoranta Krakowskiej 

Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 

 

Na podstawie art. 200 ust. 8 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) § 12, § 15 ust. 1 i § 16 umowy o utworzeniu 

szkoły doktorskiej pn. „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” z dnia 6 maja 2019 

r. oraz § 8 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej 

Szkoły Doktorskiej zarządzam co następuję: 

 

§1 

Wprowadzam  tekst  ślubowania, o którym mowa w art.  200  ust.  8  Ustawy  Prawo                         

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668z  późn.  

zm.): 

„Ślubuję  uroczyście,  że  będę  dążyć  do  pogłębiania  wiedzy,  rozwoju własnej  

osobowości,  szanować  prawa  i  obyczaje  akademickie  oraz  całym  swym 

postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły  

Doktorskiej,  a  także  dokładać  wszelkich  starań,  aby  godnie  reprezentować Jednostkę,  

w  której  będę  realizować  temat  badawczy  i  przygotowywać  rozprawę doktorską”. 

 

§2 

Doktoranci  Krakowskiej  Interdyscyplinarnej  Szkoły  Doktorskiej  zobowiązani                              

są do złożenia ślubowania, o którym mowa w §1, podczas uroczystej inauguracji roku 

akademickiego, w którym  rozpoczynają  kształcenie. 

§3 

W przypadku odwołania uroczystej inauguracji lub przeprowadzenia jej w formie zdalnej 

doktoranci składają ślubowanie w terminie i formie wskazanej przez właściwego Zastępcę 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w której realizują temat badawczy. 

§4 
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Doktorant składa ślubowanie nie później niż do 10 dnia miesiąca, w którym rozpoczyna 

kształcenie. 

§5 

Doktorant podpisuje treść ślubowania, które przechowywane jest w teczce osobowej 

doktoranta. 

§6 

Tracą moc Zarządzenia Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nr 

2/2019 oraz Nr 2/2020. 
 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor 

Krakowskiej Interdyscyplinarnej 

Szkoły Doktorskiej 

 

prof. dr hab. Andrzej Horzela 


