ZARZĄDZENIE
Nr 50/2009
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie zmian w zarządzeniu nr 41/2009 Rektora UMCS
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
dla uczestników studiów doktoranckich UMCS
Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w zw. z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie
studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr
1, poz. 3 z późn.zm.),

zarządzam:
§1
W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów
doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr
41/2007 Rektora UMCS z dnia 17 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium doktoranckie moŜe otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów
doktoranckich i wykazuje się zaangaŜowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub
badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangaŜowaniem w realizację badań
naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni, w której odbywa studia.”;
2) w § 3 ust. 6 kropkę zastępuje się myślnikiem i dodaje się zwrot:
„w terminie do 30 września kaŜdego roku.”;
3) w § 4 ust. 4 skreśla się kropkę i dodaje się zwrot:
„w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu doktorantów i podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Zasady punktacji podaje się do
wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym punktacja będzie
stosowana.”;
4) w § 5 ust. 3 po kropce dodaje się zwrot:
„Lista rankingowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.”;
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5) w § 6:
a) w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się zwrot:
„przy czym termin składania wniosków o stypendium upływa 10 października.”
b) w ust. 3 po kropce dodaje się zwrot:
„Karta stanowi podstawę do ustalenia miejsca doktoranta na liście rankingowej.”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Do decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie dołącza się informację o zasadach ubiegania
się o stypendium doktoranckie oraz miejscu publikacji niniejszego regulaminu i wzoru
wniosku o stypendium, a takŜe informację o terminie składania wniosków.”;
6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„1. Rektor moŜe przyznać dodatkowe stypendia doktoranckie finansowane ze środków
będących w dyspozycji Rektora – zwane dalej „stypendium rektorskim”.
2. Liczba stypendiów rektorskich jest jednakowa na wszystkich kierunkach studiów
doktoranckich. Liczbę i wysokość stypendiów rektorskich ustala corocznie Rektor.
3. Stypendium rektorskie mogą otrzymać doktoranci na latach II – IV.
4. Po sporządzeniu listy rankingowej, o której mowa w § 5 ust. 2 kierownicy studiów
doktoranckich niezwłocznie, nie później niŜ do 5 października, przekazują Rektorowi
wnioski doktorantów, którzy zajęli 1 i 2 miejsce na liście rankingowej danego roku
i kierunku studiów, wraz z kopią listy rankingowej.
5. Spośród doktorantów, o których mowa w ust. 4, po zapoznaniu się z ich wnioskami, Rektor
wskazuje doktorantów danego kierunku studiów doktoranckich, którzy otrzymają
stypendium rektorskie - w liczbie nie większej niŜ liczba tych stypendiów przeznaczona dla
tego kierunku. Dokonując wyboru Rektor kieruje się osiągnięciami naukowymi doktorantów.
6. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. Pierwszej wypłaty stypendium rektorskiego
dokonuje się w terminie do 10 listopada z wyrównaniem za miesiąc październik.
7. W przypadku przyznania stypendium rektorskiego osobie, która otrzymała stypendium,
o którym mowa w § 3 ust. 1 – stypendium finansowane ze środków przekazanych do
dyspozycji dziekanowi otrzymuje kolejna osoba na liście rankingowej.
8. Nie łączy się stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 ze stypendium rektorskim. Doktorant
niezwłocznie dokonuje wyboru pomiędzy stypendium rektorskim a stypendium, o którym
mowa w § 3 ust. 1.”.
7) w § 8 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot:
„a w przypadku doktorantów pierwszego roku nie później niŜ do 10 listopada.”.
§2
1. Wnioski doktorantów, którzy zajęli 1 i 2 miejsce na liście rankingowej danego roku i
kierunku studiów ubiegając się o stypendium na rok akademicki 2009/2010 kierownicy
studiów doktoranckich przekazują Rektorowi do 16 października 2009 r.
2. Stypendia rektorskie na rok akademicki 2009/2010 przyznane zostaną do 30 października
2009 r., a wypłacone będą do 10 listopada 2009 r. z wyrównaniem za październik 2009 r.
3. Ustala się liczbę stypendiów rektorskich w roku akademickim 2009/2010 na 14 – po jednym
na kaŜdy kierunek studiów doktoranckich, a ich miesięczną wysokość na 1300 zł miesięcznie.
4. Liczba i wysokość stypendiów w kolejnych latach określana będzie w komunikacie Rektora.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania.

REKTOR

Zmiany Regulaminu opiniuję pozytywnie.
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS
/-/ mgr Paweł Pachuta

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
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