
Kraków, dnia 6 maja 2019 r. 

 

 

Umowa o utworzeniu szkoły doktorskiej  

pn. „Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” 

 

W dniu 6 maja 2019 r. w Krakowie pomiędzy: 

1. Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),                  

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy 31-342, nr REGON 000326983, NIP 

675-000-04-44, wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-III-61/04, reprezentowanym 

przez prof. dr. hab. Marka Jeżabka – Dyrektora IFJ PAN, 

2. Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP 

PAN), z siedzibą w Krakowie przy ul. Niezapominajek 8, kod pocztowy 30-239, nr REGON 000326351, 

NIP 675-000-18-05, wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-III-47/98, 

reprezentowanym przez prof. dr hab. Małgorzatę Witko – Dyrektora IKiFP PAN, 

3. Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Smętnej 12, kod pocztowy 31-343, nr REGON 000325943, NIP 675-000-18-28, wpisanym                     

do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-VI-37/98, reprezentowanym przez                                           

prof. dr. hab. Władysława Lasonia – Dyrektora IF PAN, 

4. Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii 

Nauk  (IMIM PAN )z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 25, kod pocztowy 30-059, nr REGON 

000326374, NIP 675-000-18-57,  wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-IV-26/98, 

reprezentowanym przez prof. dr. hab. inż. Pawła Ziębę – Dyrektora IMIM PAN, 

5. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) z siedzibą w Krakowie, przy 

al. Mickiewicza 30, kod pocztowy 30-059, nr REGON 000001923, NIP 675-000-19-23, reprezentowaną 

przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę –  Rektora AGH 

zwanymi „Stronami” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Dział I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Strony z dniem 6 maja 2019 r. wspólnie powołują szkołę doktorską pn. „Krakowska Interdyscyplinarna 

Szkoła Doktorska” (zwaną dalej „Szkołą Doktorską”) w oparciu o art. 290 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669                       

z późn. zm.). 

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpocznie się w roku akademickim 2019/2020. 



3. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora 

prowadzone będzie w następujących dyscyplinach: 

a. nauki fizyczne, 

b. nauki chemiczne, 

c. nauki medyczne, 

d. inżynieria materiałowa. 

 

§ 2  

Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią: 

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z poźn. 

zm.) zwana dalej „Ustawą”, 

b) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym             

i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą wprowadzającą”. 

 

§ 3  

Strony oświadczają, że posiadają uprawnienia do prowadzenia Szkoły Doktorskiej, o których mowa                  

w art. 290 pkt. 3 Ustawy wprowadzającej.  W szczególności: 

a) Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oświadcza, że na dzień zawarcia 

niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych                    

i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne, 

b) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN oświadcza, że na dzień zawarcia 

niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych                 

i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne, 

c) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk                          

o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne, 

d) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN oświadcza,                           

że na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora                            

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa. 

e) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) oświadcza, że na dzień zawarcia 

niniejszej umowy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych                   

i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne oraz w dziedzinie nauk                                                

inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa. 

 

 

§ 4  

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) Szkole Doktorskiej – rozumie się przez to Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską, 

2) Jednostce – rozumie się przez to jednostki wspólnie prowadzące Szkołę Doktorską, 

3) Doktorancie – rozumie się przez to osobę kształcącą się w Szkole Doktorskiej, 



4) Doktorancie Jednostki – rozumie się przez to Doktoranta Szkoły Doktorskiej wpisanego na listę 

doktorantów w danej Jednostce, 

5) Jednostce Koordynującej – rozumie się przez to Jednostkę odpowiedzialną za wprowadzenie danych 

do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy, i uprawnioną do otrzymania środków 

finansowych na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej, 

6) Siedzibie Szkoły Doktorskiej – rozumie się przez to siedzibę Jednostki Koordynującej, 

7) Radzie – rozumie się przez to Radę Programową Szkoły Doktorskiej, o której mowa w § 13, 

8) Dyrektorze Szkoły Doktorskiej – rozumie się przez to osobę kierującą i zarządzającą działalnością 

Szkoły Doktorskiej jako całością, 

9) Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej – rozumie się przez to osobę kierującą Szkołą Doktorską                        

na poziomie poszczególnej Jednostki, 

10) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

11) Regulaminie organizacyjnym – rozumie się przez to „Regulamin organizacyjny Krakowskiej 

Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej”, 

12) Regulaminie Szkoły Doktorskiej – rozumie się przez to „Regulamin organizacji kształcenia 

Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej”. 

 

§ 5  

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Doktorskiej określi Regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin organizacyjny uchwalą Rady Naukowe Jednostek będących Instytutami PAN oraz Senat 

AGH do dnia 30 czerwca 2019 r. 

3. Do zmiany Regulaminu organizacyjnego stosuje się odpowiednio ust. 2. 

 

§ 6  

1. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej określi Regulamin Szkoły 

Doktorskiej. 

2. Regulamin Szkoły Doktorskiej uchwalą Rady Naukowe Jednostek będących Instytutami PAN oraz 

Senat AGH do dnia 30 czerwca 2019 r. 

3. Treść Regulaminu Szkoły Doktorskiej po uchwaleniu go przez Rady Naukowe Jednostek będących 

Instytutami PAN oraz Senat AGH zostanie uzgodniona z samorządem doktorantów w każdej 

Jednostce. 

4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Rady Naukowe Jednostek 

będących Instytutami PAN oraz Senat AGH i samorządy doktorantów Jednostek nie dojdą                              

do porozumienia w sprawie jego treści, Regulamin Szkoły Doktorskiej wchodzi w życie na mocy 

uchwał Rad Naukowych Jednostek będących Instytutami PAN i Senatu AGH, podjętych większością 

co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tych organów. 

5. Do zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4. 

 

§ 7  

1. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej oraz Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej uchwalą 

Rady Naukowe Jednostek będących Instytutami PAN oraz Senat AGH. 



2. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej oraz Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej zostaną 

podane do publicznej wiadomości do dnia 31 maja 2019 r. 

 

§ 8  

1. Strony postanawiają, że Jednostką Koordynującą jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN). 

2. Jednostka Koordynująca jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie danych do systemu,                   

o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy, i uprawnionym do występowania i otrzymywania środków 

finansowych na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

3. Jednostka Koordynująca zarządza środkami finansowymi zgromadzonymi na wspólne kształcenie                       

w Szkole Doktorskiej oraz koordynuje obsługę administracyjną i księgową Szkoły Doktorskiej 

prowadzone w Jednostkach. 

 

§ 9  

1. Jednostki zobowiązują się zapewnić udział w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej w charakterze 

wykładowców samodzielnych pracowników naukowych i naukowo-badawczych, zatrudnionych                  

w Jednostkach, w dyscyplinach wymienionych w § 3. 

2. Jednostki zobowiązują się zapewnić doktorantom dostęp do bibliotek i sal wykładowych, w zakresie 

ustalonym pomiędzy odpowiednim Dyrektorem Jednostki lub Rektorem, a Dyrektorem Szkoły. 

3. Jednostki zapewniają Doktorantom dostęp do posiadanej przez siebie infrastruktury badawczej,                   

w zakresie ustalonym w odrębnych porozumieniach. 

 

§ 1 0  

1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. 

2. Wpisów na listę doktorantów dokonują Dyrektorzy Jednostek będących instytutami Polskiej Akademii 

Nauk oraz Rektor AGH, na podstawie wyników rekrutacji, z uwzględnieniem limitów przyjęć                      

do poszczególnych Jednostek określonych w procesie rekrutacji.                        

3. Dyrektorzy Jednostek będących instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz Rektor AGH każdorazowo 

po dokonaniu wpisu przekazują tę informację Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 

4. Decyzję w przedmiocie odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje Dyrektor odpowiedniej 

Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk, albo Rektor AGH. 

5. Decyzję w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej w odniesieniu do Doktoranta 

Jednostki wydaje Dyrektor odpowiedniej Jednostki będącej instytutem Polskiej Akademii Nauk, albo 

Rektor AGH. 

 

§ 1 1  

Doktoranci, na potrzeby ewaluacji, przypisują swoje osiągnięcia naukowe do Jednostki, w której prowadzą 

prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej na podstawie oświadczenia, o którym mowa                                     

w art. 265 ust. 13 Ustawy. 



 

 

 

 

Dział II. Organy Szkoły Doktorskiej 

 

§ 1 2  

Jednostki postanawiają, że organami Szkoły Doktorskiej są: 

1) Rada Programowa Szkoły Doktorskiej, 

2) Dyrektor Szkoły Doktorskiej wraz z Zastępcami Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 1 3  

1. Rada Programowa Szkoły Doktorskiej jest kolegialnym organem opiniotwórczym i nadzorującym 

działanie Szkoły Doktorskiej. 

2. Rada nadzoruje funkcjonowanie Szkoły w zakresie dydaktycznym i naukowym. 

3. W skład Rady wchodzą: 

a. Dyrektorzy Jednostek będącymi Instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz dwóch 

przedstawicieli AGH reprezentujących poszczególne dyscypliny, którymi objęty jest 

proces kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

b. po jednym przedstawicielu każdej Jednostki pochodzącym z wyboru odpowiedniej 

Rady Naukowej oraz Senatu AGH albo organu przez niego upoważnionego 

napodstawie art. 28 ust.4 Ustawy, 

c. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wraz z Zastępcami Dyrektora Szkoły Doktorskiej, 

d. reprezentant Samorządu Doktorantów. 

4. Właściwa Rada Naukowa Jednostki oraz Senat AGH wyznaczą przedstawiciela, o którym mowa                   

w ust. 3 lit. b na czas kadencji Rady Naukowej/Senatu. 

5. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Jednostki Koordynującej. 

 

§ 1 4  

Do zadań Rady należy, w szczególności: 

a) opiniowanie Programu Kształcenia, 

b) opiniowanie Regulaminu Rekrutacji, 

c) opiniowanie Regulaminu Szkoły Doktorskiej, 

d) zatwierdzanie sprawozdania z wyników rekrutacji, 

e) zatwierdzenie rocznych sprawozdań Dyrektora Szkoły, 

f) uchwalanie budżetu Szkoły Doktorskiej, 

g) powoływanie komisji rekrutacyjnych, 

h) powoływanie komisji do oceny śródokresowej, 

i) opiniowanie wniosków w sprawie list tematów badawczych do rekrutacji. 

 

 



 

 

§ 1 5  

 

1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej zarządza i koordynuje bieżącą działalnością Szkoły Doktorskiej. 

2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej powoływany jest w drodze zarządzenia Dyrektora Jednostki 

Koordynującej na okres 4 lat, po uprzedniej akceptacji Rady Naukowej.  

3. Dyrektorzy Jednostek będących Instytutami Polskiej Akademii Nauk po zasięgnięciu opinii 

właściwych Rad Naukowych, powołują Zastępcę Dyrektora Szkoły Doktorskiej w danej Jednostce,                   

a Rektor AGH, po zasięgnięciu opinii Senatu, powołuje Zastępcę Dyrektora Szkoły Doktorskiej                        

w ramach każdej z dyscyplin, którymi objęty jest prowadzony przez AGH proces kształcenia w Szkole 

Doktorskiej. 

4. Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej zarządza i koordynuje bieżącą działalnością Szkoły Doktorskiej 

w ramach danej Jednostki. 

 

 

§ 1 6  

Do zadań Dyrektora Szkoły Doktorskiej należy, w szczególności: 

1) bieżąca organizacja pracy Szkoły Doktorskiej, 

2) reprezentacja Szkoły Doktorskiej na zewnątrz, 

3) wnioskowanie do Dyrektora Jednostki Koordynującej o zwołanie posiedzenia Rady lub z jego 

upoważnienia zwoływanie takiego posiedzenia, 

4) przedstawianie, po  uzyskaniu opinii Rady, Radom Naukowym Jednostek będących Instytutami PAN 

oraz Senatowi AGH wniosków w sprawie utworzenia i zamknięcia tematów będących podstawą 

indywidualnych programów badawczych oraz ustalenia i zamknięcia programów kształcenia w Szkole 

Doktorskiej, 

5) przedstawianie, po uzyskaniu opinii Rady i w uzgodnieniu z samorządem Doktorantów, Radom 

Naukowym Jednostek będących Instytutami PAN oraz Senatowi AGH wniosków w sprawie 

Regulaminu Szkoły oraz Regulaminu Rekrutacji, 

6) podejmowanie decyzji w sprawach mienia i gospodarki Szkoły Doktorskiej w zakresie ustalonym 

przez Dyrektora Jednostki Koordynującej oraz Radę, 

7) tworzenie i przedstawienie planu działania Szkoły Doktorskiej we współpracy z Zastępcami Dyrektora 

Szkoły Doktorskiej, 

8) sprawowanie nadzoru nad realizacją programów kształcenia w Szkole Doktorskiej we współpracy                   

z Zastępcami Dyrektora Szkoły Doktorskiej, 

9) przygotowanie ewaluacji Szkoły Doktorskiej, 

10) przygotowanie projektu budżetu Szkoły Doktorskiej, 

11) nadzorowanie gospodarki finansowej Szkoły w zakresie przeznaczonym na wspólne kształcenie. 

 

Dział III. Zasady Rekrutacji 

 

§ 1 7  



1 .  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych w Regulaminie 

Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. 

2 .  Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w danym roku akademickim udostępnia się nie 

później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji, przy czym do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 

stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 us t .  2 .  

 

 

§ 1 8  

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się raz w roku w ramach limitów miejsc określonych przez 

Jednostki. 

2. Limity miejsc, o których mowa w ust. 1, po zaakceptowaniu ich odpowiednio przez właściwe Rady 

Naukowe lub Senat AGH, są podawane do publicznej wiadomości nie później niż 5 miesięcy przed 

rozpoczęciem rekrutacji, przy czym do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 7 us t .  2 .  

3 .  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego Zastępcy Dyrektora Szkoły Doktorskiej, 

dopuszcza się każdorazowo możliwość przeprowadzenia rekrutacji na miejsca w Szkole Doktorskiej 

finansowane ze źródeł innych niż przypadający na daną Jednostkę podział subwencji uzyskanej przez 

Jednostkę Koordynującą na wspólne prowadzenie Szkoły Doktorskiej. 

 

 

 

Dział IV. Zasady nadawania stopnia doktora 

 

§ 1 9  

1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będzie odbywać się na wniosek 

doktoranta, z załączoną rozprawą doktorską oraz opinią promotora/promotorów, przed Radą 

Naukową wybranej Jednostki będącej Instytutem PAN lub Senatem AGH albo organem przez niego 

upoważnionym na podstawie art. 28 ust 4 Ustawy. 

2. Koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Doktorantowi Jednostki ponosi Jednostka, 

do której został on przyporządkowany zgodnie z realizowanym indywidualnym planem badawczym. 

 

 

Dział V. Finansowanie 

 

§ 2 0  

Każda Jednostka pokrywa koszty, w tym koszty stypendiów, wynikające z kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Doktorantów Jednostki. 

 

§ 2 1  

1. Corocznie Dyrektor Szkoły Doktorskiej opracowuje we współpracy z Zastępcami Dyrektora Szkoły  

Doktorskiej projekt budżetu Szkoły Doktorskiej na dany rok kalendarzowy. 

2. Budżet Szkoły Doktorskiej nie może przewidywać wyniku ujemnego (straty). 

3. Wpływy do budżetu Szkoły Doktorskiej pochodzą z: 

1) części subwencji Jednostki Koordynującej przeznaczonej na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej, 

2) innych środków uzyskanych przez Szkołę Doktorską. 



 

4. Wpływy do budżetu Szkoły Doktorskiej mogą również pochodzić z: 

a) opłat związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej, 

b) darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej, 

c) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, 

d) innych środków finansowych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków, 

e) składek Jednostek. 

 

§ 2 2  

1. Wysokość części subwencji, o której mowa w §21 ust. 3 pkt. 1, ustalana jest corocznie przez Jednostkę 

Koordynującą na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa. 

2. Jednostka Koordynująca zobowiązuje się do corocznego wystąpienia do Ministerstwa z żądaniem informacji, 

o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyznaniu subwencji. 

3. Jednostka Koordynująca niezwłocznie po uzyskaniu informacji o której mowa w ust. 1 informuje Jednostki              

o wysokości części subwencji na wspólne kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

4. Dyrektor Szkoły Doktorskiej po poinformowaniu Jednostek przedstawia Radzie projekt budżetu Szkoły 

Doktorskiej na dany rok. 

5. Dyrektor Szkoły Doktorskiej po uchwaleniu przez Radę budżetu Szkoły Doktorskiej na dany rok, 

przedstawia go do wiadomości odpowiednim Radom Naukowym i Senatowi AGH. 

6. W przypadku konieczności nowelizacji budżetu Szkoły doktorskiej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-5. 

 

 

§ 2 3  

1. Jednostki postanawiają, że część subwencji, o której mowa w §21 ust. 3 pkt. 1 , dzielona jest na część wspólną 

oraz część do podziału pomiędzy Jednostki. 

2. Wysokość części wspólnej określa Rada. Z części wspólnej pokrywane są, w szczególności: 

a. koszty wynikające z realizacji wspólnego programu kształcenia, m.in. koszty wynagrodzenia 

wykładowców spoza Jednostek oraz osób prowadzących szkolenia w zakresie umiejętności 

miękkich, a także koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów w nim przewidzianych, 

b. koszty postępowań administracyjnych i sądowych. 

3. Przez część do podziału pomiędzy Jednostki rozumie się część subwencji, o której mowa w §21 ust. 3 pkt. 1, 

pozostałą po odliczeniu części wspólnej. 

4. Część o której mowa w ust. 3 podlega podziałowi w proporcjach po 1/6 dla każdej z Jednostek będących 

Instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz 1/3 dla AGH.  

 

Dział VI. Postanowienia końcowe 

 

§24 

1. Nowa jednostka naukowa (uczelnia, instytut PAN, inna uprawniona jednostka) może przystąpić do Szkoły 

Doktorskiej za zgodą wszystkich Jednostek, na zasadach wynikających z niniejszej umowy oraz                                

na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu. 



2. Jednostka może wystąpić ze Szkoły Doktorskiej pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa            

w art. 206 Ustawy. Od decyzji o wystąpieniu ze Szkoły Doktorskiej pozostałym Jednostkom przysługuje 

sprzeciw jedynie w sytuacji, gdyby wyjście Jednostki uniemożliwiłoby dalsze funkcjonowanie Szkoły 

Doktorskiej. 

3. Zmiana Jednostki Koordynującej Szkoły Doktorskiej lub wystąpienie Jednostki Koordynującej ze Szkoły 

Doktorskiej wymaga pisemnego porozumienia Jednostek. 

 

§25 

1. Umowa zostaje zawarta na czas niekreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkie 

Strony. 

2. Strony mają możliwość proponowania zmian i uzupełnień treści Umowy. Zmiany treści umowy wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu przy jednomyślnej akceptacji wszystkich Jednostek. 

3. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie regulują właściwe przepisy przywołane w §2 oraz Kodeks 

Cywilny. 

5. Sprawy sporne rozstrzyga się polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzyga je Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Jednostki Koordynującej. 
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