
Uchwala nr 596
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2S listopada 2007 r.
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwal4 nr 626 z dnia27.02.2008 r. oraz

Uchwalq nr 743 z dnia26.11.2008 r..)
w sprowie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego

dla pracownikdw Uniwersytetu w Bialymstoku oraz ustulenia Regulaminu
prT,yT,ntwania slypendi6w ntukowych Uniwersytetu w Biolymstoku

$r

1. Na podstawie $ 58' ust. I Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku w zwi4zku z
art. 104 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyZszym
(Dz.U. Nr 164 poz. 1365 zpoim. zmianami) oraz g 12 i $ l7 rozporz4dzenia
Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczeg6lowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku tworzy uczelniany fundusz stypendialny dla
pracownik6w Uniwersytetu w B iatymstoku.

2. Na podstawie $ 58' ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku ustala Regulamin przyznawania stypendi6w
naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej
Uchwaty.

$2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2008 r., z zastrzeleniem, ze
Regu lami n pr zy znaw ania stypendi6w naukowych Uni wersytetu w B iatymstoku
wchodzi z Zycie po zatwierdzeniu przez ministra wlaSciwego do spraw
szkolnictwa \,\rylszego. Do czasu wejScia w 2ycie w/w Regulaminu stypendia
prryznawane s4 na podstawie Zasad przyznawania stypendi6w naukowych
Uniwersytetu w Biatymstoku, zatwierdzonych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego 3 paldziernika2006 r.

Przewodniczrlcy



Zal4cznrk
do Uchwaly nr 596
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Regulamin przyznaw ania stypendi6w naukowych
Uniwersytetu w Biatymstoku

1.

3.

l.

L
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osobami uprawnionymi do ubiegania sip o stypendium nauko*e s4 <ioktorzy i doktorzy
habilitowani zatrudnieni w Uniwersy.tecie w Bialymstoku.
Warunkiem uzyskania stypendium przez natczyciela akademickiego s4 wyr62niaj4ce
osiqgnigcia w pracy naukowej a takze ws :echstronne zaangazowanrc w pracQ na rzecz
uczelni. osi4gnipcia naukowe musz4 byi udokumentowan " .nu".4y^i publikacjami
w okresie poprzedzajqcym przyznanie stypendiurn. Dorobek publikacyjny obliczany
bgdzie jako Srednia za trzy rata karendarzowe poprzedzai4ce 

'rot, * [to.y. uQJri"
rozpatrywany wniosek o stypendium. Nale2y dol4czyi kopie stron tytulowych publii<acji
wyszczegolnionych we wniosku. w przypadku wydziar6w 

- 
eksperymentalnych

preferowane b9d4 publikacje w czasopismach z ,Jisty filadelhjskiej".

$2

Kandydat6w na stypendyst6w wylaniai4 dziekani po zasiggniEciu opinii rad wydziar6w
i kierownicy jednostek nie wchodz4cych w sklad wydzial6w.
Tryb wylaniania kandydat6w do stypendi6w oraz warunki jakie powinni spelniai ustaral4
dziekani i kierownicy jednostek uwzglgdniaj4c kryteria zawarte w $ l.
warunki te winny byc podane do wiadomodci nauczycieli akademickich danei iednostki.

$3

Sporz4dzone przez wydzialy lub jednostki nie wchodzEce rv sklad wydzial6w
dokumentacje kandydat6w dla kazdej z dwu kategorii (doktor i doktor habilitowany;
powinny byt, zlo2one w Rektoracie nie p62niej niz do tO listopada danego roku.
Zaleca sig by lista os6b nie przekraczara r/5 stanu zatrudnienia ianej kategorii na
wydziale lub jednostce.

$4

l.

l. Senat, na wniosek Rektora, powoluje
Naukowych. w sklad krorej wchodzi po
Uniwersytetu.

O96lnouczelnianE Komisjg ds. Stypendi6w
jcdnym przedstawicielu kaz.dego rvydzialu

) Komisja analizuje wnioski zloZone przcz wydziary lub jcdnostki nie wchodzqce w sklad
wydzial6w, dokonuje ich selekcji i rekomenduje Rektorowi listy kandydat<iw do
stypendi6w.
Decyzje o przyz,naniu stypendium podejmuje Rektor.



2.
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Stypendium jest wyplacane w dziesigciu 16wnych ratach.

s6

o przyznaniu stypendium zainteresowany nauczyciel akademicki jest powiadamiany
pisemnie przez Rektora.

l.

$7

W przypadku gdy osoba, kt6ra otrzymala stypendium, rozwiqze stosunek pracy
z uniwersytetem w Bialymstoku przed uplywem 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytulu profesora, jest zobowi4zana do zwrotu pobranego
stypendium w caloSci.
Osoba, kt6ra pobierala stypendium i w cialgu 3 lat od daty uplywu okresu, na kt6r;
stypendium zosralo przyznane, nie wystqpila z wnioskiem o przyznanie tytulu lub rada
wiasciwej jednostki nie podjgla uchwaly o dopuszczeniu danej osoby do kolokwium
habilitacyj nego, jest zobowiqzana do zwrotu caloSci lub czE5ci pobranego stypendium
Decyzjg w tej mierze podejmuje Rektor po zasiggniEciu opinii Komisji ds. Stypendi6w
Naukowych.

$8

Rektor jest zobowi4zany poinformowai Senat o swoich decyzjach przyznania stypendi6w
naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku.

$e

l. WysokoSi oraz liczbg stypendi6w w danym roku ustala Rektor bior4c pod uwagg
mo2liwo6ci fi nansowe uczelni.

2. wysokoS6 i liczba stypendi6w sq ustalane na dany rok zgodnie z planem rzeczowo-
finansowym.

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersyt Bialymstoku

Prof. dr hab. J, ,cz


