
 

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 
 

REKTORA 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 07 września 2020 r. 
 

zmieniające ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego                   
z dnia 22.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim   
 
Na  podstawie    art.  23    ust.  1    Ustawy    z    dnia    20  lipca    2018  r.   Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), art. 286 ust. 1                          
oraz art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo                          
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) w porozumieniu                           
z  Samorządem Doktorantów UR  zarządzam,  co następuje: 
  

§1 

W załączniku do Zarządzenia nr 91/2015 z dnia 22.09.2015 r. stanowiącego Regulamin 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej                                              

na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych                                   

na Uniwersytecie Rzeszowskim (zmienionym aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 2016 r.                                     

oraz zarządzeniem nr 50/2019 z dnia 2.09.2019 r.), wprowadza się następujące zmiany:

  

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

§2  

ZASADY PRZYZNAWANIA 

 

Zwiększenie stypendium, może być przyznane doktorantowi, który wyróżnił się 

osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów. 

2) w §3:  

a) zmianie ulega załącznik nr 1 do Regulaminu wskazany w ust. 1 i otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

b) zmianie ulega załącznik nr 2 do Regulaminu wskazany w ust. 3 i otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

c) zmianie ulega załącznik nr 3 do Regulaminu wskazany w  ust. 5 i otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 



 

8. Wniosek niekompletny lub złożony po wyznaczonym terminie nie może być podstawą 

otrzymania zwiększenia stypendium.  

e) po ust. 8 dodaje się ust. 9–13 w brzmieniu: 

9. W sytuacji prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w formie zdalnej, 

dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w §3 ust. 1 wraz z załącznikami, 

za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniosek 

należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni. 

10. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, wniosek wraz z załącznikami należy 

wysłać za pośrednictwem e-maila doktoranta, który został podany w Wirtualnej Uczelni. 

11. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenia 

wniosku uznaje się datę stempla pocztowego, a w przypadku składania wniosku drogą 

elektroniczną za datę złożenia wniosku uznaje się datę wysłania e-maila. 

12. W przypadku składania wniosku w sposób wskazany w ust. 9, dopuszcza się złożenie kopii 

/skanów/zdjęć dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem. Do wniosku 

należy wówczas dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

13. W przypadku przesłania kopii/skanów/zdjęć dokumentów, doktorant jest zobowiązany 

dostarczyć do właściwego biura kolegium oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem) w terminie i miejscu wyznaczonym przez właściwego Prorektora              

ds. Kolegium. 

3) w §4: 

a) w ust. 3 pkt b) otrzymuje brzmienie: 

b) sporządza listę rankingową dla doktorantów poszczególnych lat studiów 

doktoranckich, według liczby przyznanych punktów, z wyszczególnieniem osób 

rekomendowanych do otrzymania zwiększenia stypendium, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. W przypadku, gdy większa liczba doktorantów danego roku i dyscypliny uzyskała taką 

samą liczbę punktów Komisja przeprowadza kolejne postępowanie w którym spośród 

doktorantów z tą samą liczbą punktów zostaną wyłonieni doktoranci o najwyższej średniej 

ocen z poprzedniego roku akademickiego; jeśli liczba osób nadal przekracza 30% 

doktorantów wówczas zostaje przeprowadzone kolejne postępowanie, w którym Komisja 

ustala dodatkowe kryteria oceny doktorantów. 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium według kolejności na liście rankingowej. 



 

d)  zmianie ulega załącznik nr 4 do Regulaminu wskazany w  ust. 8  i otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, 

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Prace Komisji, zwłaszcza te, o których mowa w ust. 3 pkt. b i ust. 4 powinny być 

udokumentowane w  formie  pisemnej  w  drodze  sporządzonych  i  przechowywanych  

protokołów, z dołączoną listą obecności podpisaną przez osoby biorące udział w tych 

czynnościach. 

4) w §5: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 1, 

c) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, 

d) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3 i otrzymuje brzmienie: 

3. Wypłatę zwiększenia stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. b-e 

wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła 

przyczyna uzasadniająca utratę prawa do zwiększenia stypendium, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt a wypłatę zwiększenia stypendium wstrzymuje się od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

5) w §6:  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje w drodze zarządzenia Rektor UR, po uzyskaniu 

opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów UR. 

b) uchyla się ust. 2, 

c) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2. 

§2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 

doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim  pozostają bez zmian.  

 

 §3 

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów 

stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 



 

§4 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje właściwy Prorektor ds. Kolegium. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                    REKTOR 
       UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 
 
 
                                        Prof. dr hab. Sylwester Czopek 


