
 

DO-0130/101/2012 

Zarządzenie nr 101 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 5 października 2012 roku 
 

w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków 

funduszu pomocy materialnej 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), działając na wniosek Towarzystwa 

Doktorantów UJ, będącego samorządem doktorantów w rozumieniu art. 208 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

W zarządzeniu nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 sierpnia 2012 roku 

w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Doktorant, który w trakcie roku akademickiego otrzyma zgodę na skorzystanie 

z urlopu dziekańskiego lub otrzyma zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich na 

zasadach określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (uchwała nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

28 marca 2012 roku) nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego od 

następnego dnia miesiąca po rozpoczęciu urlopu lub okresu przedłużenia.”; 

2) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. Doktorant, korzystający z urlopu dziekańskiego lub z przedłużenia studiów 

doktoranckich na zasadach określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich 

na Uniwersytecie Jagiellońskim (uchwała nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku) nie jest uprawniony do otrzymywania 

stypendium socjalnego. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na 

podstawie osiągnięć uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, 

w którym doktorant korzysta z urlopu lub przedłużenia.”; 

3) w § 1 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

„13. Doktorant, korzystający z urlopu naukowego lub z przedłużenia studiów 

doktoranckich na zasadach określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich 

na Uniwersytecie Jagiellońskim (uchwała nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 roku) jest uprawniony do otrzymywania świadczeń 

pomocy materialnej nie dłużej jednak niż przez rok.”. 
 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


