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Zarządzenie  nr 144/2012 

Rektora  Uniwersytetu  Rzeszowskiego 

z dnia 25.10.2012 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów doktorskich 

 

Na podstawie: 

− Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.386 z późn. zm.) 

− Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.07.2011 r. w sprawie 

warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski  

(Dz. U.2011.160.956) 

ustalam następujące zasady przyznawania stypendiów doktorskich w Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

      § 1 

1. Pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy przygotowują 

rozprawę doktorską Uniwersytet może przyznać stypendia doktorskie w ramach 

posiadanych na ten cel środków. 

2. Wniosek o stypendium doktorskie może złożyć pracownik, który: 

− zatrudniony jest w Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie umowy o pracę, jako 

jedynym i podstawowym miejscu pracy nie krócej niż 1 rok, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

− nie jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie 

Rzeszowskim, 

− ma otwarty przewód doktorski. 

 

§ 2 

1. Stypendium doktorskie może być przyznane na okres 6 miesięcy, z możliwością 

przedłużenia na kolejne 6 miesięcy. 

2. Ustala się wysokość stypendium doktorskiego w kwocie 700 zł miesięcznie. 



§ 3 

1. Stypendium doktorskie przyznawane jest na wniosek pracownika przygotowującego 

rozprawę doktorską, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.  

Wzór wniosku o przyznanie/przedłużenie stypendium doktorskiego stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Stypendia doktorskie będą wypłacane po podpisaniu umowy, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Warunki przyznawania, cofania i zwrotu stypendiów doktorskich określa Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.07.2011 r. w sprawie warunków 

przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski  

(Dz. U.2011.160.956). 

 

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia nadzoruje Rektor/Prorektor ds. Nauki. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie nr 71/2011 Rektora UR z dnia 5.10.2011 r. w sprawie przyznawania 

stypendiów doktorskich. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. 

 

 

 

 

            Prof. dr hab. Aleksander Bobko 
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