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Uchrvala nr J4{
Senatu Uniwersytetu w Bial-y-mstoku

z tlnia23 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w Zasadach przyznawania stypendidw naukotvl.clt
Uniwersytetu w B ialymstoku

Na podstalvie art.62 ust. I w zlvi4zku zart. 104 ust. I ustau,y z clnia 27 lipca
2005 r. prawo o szkolnictrvie wy2szyln (Dz. U. Nr 164 poz. I-3(r5) Senat
lJnirversytetu w Bialymstoku zatwierdza nastgpqi4ce zrniany rv Zasadach
przyztawania stypendi6w naukowych Uniwersytetu w Biah,rnstokr..
przylptych Uchwal4 nr 156 Senatu UwB z dnia 23 stycznia 2002. r
(zatrvierdzonych Decyzi4 Ministra Edukacji Narodowej i Sporru z clnia
7.10.2002 r.), ze nnian4 wprowadzon4 uchwal4 nr 304 Senatu UrvB z dnia
I I lipca 2005 r :

l) uchyla sig g 5
2) dotychczasorvy g 6 oznacza sigjako g 5
3) dotychczasowy g 7 oznacza sigjako g 6
J)dotychczasowy g 7a oznaczasipjako g 7
5) lv S 7 trst. 2 w ostatnirn zdatiu wyrazy ,,opinii Dziekana" zastpprrje sig

r.vyrazarni,,opinii Kornisji ds. Stypendi6lv Naukowych',
6) w g 9 ust. I skreSla siE zdanie drugie.

-fekst jednolity zasad przyznawania stypendiow naukolvych urrrrversytetu
rv BialyrnstokLr stanowi ZalEcznlk do niniejszej Uchwaly.

przewodniczqcy

Se natu L' niwersytetu w B.ialy ntsto ku
' )t'.t

ProJ, dr hob. Jer41, it;/kitorowicz
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Zasldv przyzn:rwania sfypendi6w naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku

pr:\l/c [,'chwulq nr 156 Senaru (twB z clnia 23 .slycznia 2()02 r. :a :tniu]tLunt
trltntv"ttdzonyni (lchwalq nr 301 scnalu {iwll z clnia ll lipc:a 2005 r. ()roz
[ 'thnulqnr 3JJ Senatu [JwR z dnia 23 listopada 2005 r.

(lekst .ic.lnolity)

\\'celu zintensyfikowania pracy naukowej na Uniwersylecie rv Bialymstoku Rektor. za zgotlq
scnatu, tlvorzy Uczelniany Fundusz Stypendialny przeznaczony dla wyrozniai4cycri srg
rrauczlcieli akademickich posiadaj4cych stopieil naukorvy doktoia lub 

'ioktora
habilitowanego Fundusz tworzy sig ze Srodk6w innych niZ dotacja bud2etowa

I

a
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osobami uprawnionymi do ubiegania siQ o stypendium naukowe s4 doktorzy i doktorz.v
habilitowani zatrudnieni w Uniwersytecie rv Bialymstoku w pelnym wymiarze czasu
pracy, dla kt6rych jest on pierwszym miejscem zatrudnienia
warunkiem uzyskania stypendium przez nauczyciela akademickiego s4 wyrozniai4ce
osiqgnigcia w pracy naukowej a tak2e wszechstronne zaangazowanie w pracg na rzccz
uczelni Osi4gnigcia naukowe muszq byi udokumentowan e .nacr.qyrni publikac.lanr
rv okresie poprzedzaiqcym przyznanie stypendium Dorobek publikacylriy obliczanr,.
bgdzie jako Srednia za trzy lata kalendarzowe poprzedzal4ce 

'rok, 
w 

-[torym 
bgdzie

rozpatrywany wniosek o stypendium. NaleZy dol4czyc kopie stron tytulowych publikacy
wyszczegolnionych we wniosku. w przypadku wydzialow eksperymentalnyiir
pref'erorvane b9d4 publikacje w czasopismach z,,listy filadelfrj skiej,'

s2

I Kandydatow na stypendystow r.vylaniai4 dziekani po zasiggnigciu opinii rad r',ydzial.rv
i kierownicy jednostek nie wchodz4cych w sklad ,,vydzialow

3 rry-b wylaniania kandydat6w do stypendi6w oraz warunki jakie porvinni spelniac ustaiaiq
dziekani i kierownicy jednostek ur.vzglgdniajqc kryteria ,arva.te ,v { Ii warunki te r.vinny byc podane do wiadomosci nauczycieli akademickich danei iednostki

$-i

Sporz4dzone przez wvdzialy lub .iednostki nie wchodz4ce r.v sklacl rvydzialdrv listr
kandydatorv dla kazdej z drvu kategorii (doktor i doktor habilitor.vanvl oo,ninnr br..
zkr2one,uv Rektoracie nie pozniej niz do l0listclpada clanego roku
Zaleca sig by lista osob nie przekraczala 1,5 stanu zitrudnienia danei katesorii r*l
rr r Jzilrlc lrrlr jctlnostcc
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I Senat' na wniosek Rektora, powofuje ogornouczernianq Kornisig ds Stypenditir,,
Naukorvych zlozon4 z 7 osob
I(omisja analizuje wnioski zlozone
wydzialow, dokonuje ich selekcji
stypendiow

przez wydzialy lub jednostki nie rvchodz4ce ,"v sklad
i rekomenduje Rektorowi listy kandvclatow do

J est powiadanrranl'

i Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor.

$s

Stvpendium jest rvyplacane rv dziesigciu r6r.vnych ratach

$6

O przyznaniu stypendium zainteresor,vany nauczyciel akademicki
pisemnie przez Rektora

I

Rektor jest zobowi4zany poinformowac
rraukorvych Uniwersytetu rv B ialymstoku

Wl soko6i oraz liczbp stypendi6rv w danym
rrrozlirvo6ci tinansowe uczelni
WvsokoSc i liczba stypendiow s4 ustalane na
tinansor.vyrr.

9/
W przypadku gdy osoba, ktora otrzymala stypendium, rozwtpze stosunek pracv
z Uniwersytetem w Bialymstoku 

.przed uprywem i-rut po uzyskaniu stopnia naukoivegr.r
doktora. habilitowanego lub tytulu profesora, jest zobowiEia.a do zwrotu p;b;;;.
stypendium w caloSci.
osoba,..ktora pobierala stypendium i w ci4gu 3 rat od daty uplywu okresu, na kt6rv
styp.eldilm zostalo przyznane, nie wystEp a z wnioskiem o priyznanie tytuhr lub rada

)'-?i:iwej. 
jednostki nie podjEla uchwaly o dopuszczeniu danej osoby cio kotokwium

habilitacyj nego, jest zobowiqzana do zwrotu caiosci lub czpsci 
-pobranego 

stypendiLLrn
Decyzig w. tej mierze podejmuje Rektor po zasiggnigciu opinii Komisji i, siyp.,.,Jii,*
Naukowych.
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Senat o swoich decyzjach przyznania stypenditirv

$e

roku ustala Rektor bior4c pod ur.vagg

rok zgodnie z planem rzeczo\\,o-dany

Prx,ewodnlcz,tlcy
,Senatu U nhrcrsytett tu lliulln,sbku

,! /r\, //
Pnf. dr hoh. .lcr .\'ikitonnyit'z


