
 

ZARZĄDZENIE NR 1152 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 13 lipca 2020 roku 

 

➢ w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych 

doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 

akademickim 2019/2020” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Białostockiej, dalej zwaną „Szkołą Doktorską”, którzy rozpoczęli kształcenie  

w roku akademickim 2019/2020”. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię Radę Naukową Szkoły Doktorskiej oraz 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. nauki.  

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 1144 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Białostockiej, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020”. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                  

 

 



 

 
      Załącznik do Zarządzenia Nr 1152 z 2020 roku  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW SZKOŁY 

DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE W ROKU 

AKADEMICKIM 2019/2020  

 

§ 1 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej „stypendium”, finansowane jest w ramach 

środków projektu „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju 

Regionalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Stypendium przysługuje najlepszym doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 

2019/2020. 

3. Program stypendialny jest realizowany w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2023 

roku. 

4. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy od października do września następnego roku 

kalendarzowego. Stypendium jest przyznawane corocznie dwóm najlepszym doktorantom. 

§ 2 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w terminie 

podanym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu.  

3. W roku akademickim 2019/2020, doktorantom pierwszego roku przyznaje się stypendium na 

podstawie listy rankingowej, sporządzonej w wyniku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

przeprowadzanej w 2019 roku. Stypendium przyznawane jest z wyrównaniem od 1 października 

2019 roku. 

4. Na drugim roku i w kolejnych latach kształcenia, doktorant może otrzymać stypendium na podstawie 

listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem jego dorobku punktowego w roku akademickim 

poprzedzającym rok przyznawania stypendium. Lista rankingowa uwzględnia kryteria zawarte  

w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

5. Lista rankingowa jest jawna i podawana do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Szkoły 

Doktorskiej. 

§ 3 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej. 

2. Decyzje Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej w sprawie stypendium doręczane są doktorantom za 

pośrednictwem Sekretariatu Szkoły Doktorskiej. 

3. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły Doktorskiej wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej.  

4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej. 


