
Uchwala nr 626
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z clnia2T Iutceo 2008 r.

zmieniajqca Uchwalp nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ulworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego

dla pracownikiw Uniwersytetu w Bialyntstoku oraz ustolenia Regulaminu
p rzyzn aw ania s ty p e nd i6 w tt o u kowy c lt U n iw e rsyte t u w B ialy ms to k u

$l
{i 2 Uchwaly nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r. uzyskuje

nastEpuj4ce brzmienie:

,,Uchwala wchodzi w Zycie z dniem l stycznia 2008 r., z zastrzeieniem, 2e

Regulamin przyznawania stypendi6w naulcowych Uniwersytetu w Bialymstoku
wchodzi z Zycie po zatwierdzen\u przez ministra wla6ciwego do spraw
szkolnictwa wylszego. Do czasu wejScia w 2ycie w/w Regulaminu stypendia
przyznawane sq na podstawie Zasad przyznawania stypendi6w naukowych
Uniwersytetu w Bialymstoktr, zatwierdzonych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego 3 paLdziet'nika2006 r."

$

'fekst jednolity Uchwaly nr 596 Senatu UwB z dnia 28 listopada 2007 r. stanowi
zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

Senatu Un pialymstoku

Prof, dr hab. tcz



Uchwala nr 596
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z clnia 28 listopada 2001 r,
(tckst .jednolity

ze znrianami wprowaclzonyuri Uchwalq nr' 626 z dnia27.02.2008 r.)

w sprawie ulworzenia ucz,elnianego funduszu stypendidnego
dla prrcownikdw Uniwersytetu w Bialymsloku oraz ustalenia Regulaminu

p rzyuttw o ni a s typ e nd i 6 w n o u kowy c lt U n iw e rsytetu w B ialy msto ku

QI

1. Na podstawie $ 58r ust. I Statutu Uniwersytetu w Bialyrnstoku w zwiqzku z
ar1. 104 ust. I ustawy zdnia2T lipca 2005 r, prawo o szkolnictwie .vqylszym

(Dz.U. Nr 164 poz. 1365 zpo2n. zmianarni) oraz $ 12 i $ 17 rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z d,nia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczeg6lowych zasad

gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) Senat

Uniwersytetu w B ialymstoku tworzy uczelniany fundusz stypendialny dla
pracownik6w Uniwersytetu w Bialyrnstoku.

2. Na podstawie $ 581 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat

Uniwersytetu w Bialyrnstoku ustala I{egulamir.r przyznawania stypendi6w
naukowych Uniwersytetu w Bialyrnstoku, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej
Uchwaly.

J-

Uclrwala wchodzi w 2ycie z dniern 1 stycznia 2008 r., z zastrzeieniert, 2e

Regularrin przy znaw ania stypendi6w naukowych Uniwersytetu w Bialyrnstoku
wchodzi z Lycie po zatwierdz eniu przez rninistra wla6ciwego do spraw
szkolnictwa wyLszego. Do czasu wejdcia w 2ycie w/w Regulaminu stypendia
przyznawane s4 na podstawie Zasad przyznawania stypendi6w naukowych
Uniwersytetu w Ilialymstoku, zatwierdzonych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego 3 paidziernika 2006 r.

Senttu Bialyntstoku

Pntf. dr lr Nikitorowicz



Zalqczlik
do Uchwaly nr 596

: :l1H'i i }il?,ff !#8 
i a'| vmsto k u

Regulamin przyznawnnia stypendi6w naukowych
Uniwersytetu w Bialymstoku

2.

l.

9l

Osobami uprawnionyni do ubiegania siE o stypenclium naukowe si1 doktorzy i doktorzy
habilitowani zatrudnicni w lJniwclsytecie w Bialymstoku w pelnyrn wymiarze czasu
pracy, dla kt6rych.icst on pierwszynr rniejscem zatmdnienia.
Warunkiem uzyskania stypcndium przez, nurcz.yciela akademickiego sq wyr6zniaj4ce
osi4gnigcia w placy uaukorvej a tzrkZe wszechstroune zaangazowanie w prace na, rzecz
uczelni. Osirlgnigcia naukowe musz4 byi udokumentowane znacz4cyni publikacjami
w okresie poprzedza.j4cym przyznanie stypendium. Dorobek publikacyjny obliczany
brpdzie jako Srednia za ozy |ata' kalendarzowe poprzedzaj4ce rok, w kt6rym bpdzie
rozpatrywany wniosek o stypendium. NaleZy dol4czyi kopie stron tytulowych publikacji
wyszczeg6lnionych we wniosku. W plzypadku wydzial6w eksperymentalnych
pref'erowane b9d4 publikacje w czasopismacl'r z ,,listy filadelhjskiej".

$2

L Kandydat6w na stypendyst6w wylaniaj4 dziekani po zasiggnigciu opinii rad wydzial6w

2.

l.

i kierownicy jednostek nie wchodz4cych w sklad wydzial6w.
Tryb wylaniania kandydat6w do stypendi6w olaz warunki.jakie powinni spelniai ustalaj4
dziekani i kierownioy jednostek uwzglpdrria.i4c kryteria zawarte w $ I .

Warunki te winny byi podane do wiadomoSci nar-rczycieli akademickich dancj jednostki.

63

Sporz4dzone przez wydz,ialy lub jcdnostki nie wcbodzqce w sklad wydzial6w
dokumentacje kandydat6w dla kazdej z dwu kategorii (doktor idoktor habilitowany)
powinny byi zloZone w Rektolacic nie p62rriej niz do l0listopada danego roku.
Zaleca sig by lista os6b nie prz,ekracz.ala l/5 stanu zatrudnienia danej kategorii na
wydziale lub.jednostce.

$4

L Senat, na wniosck Rektola, po"voluie Og6lnouczelnianE Kornis.ig ds. Stypendi6w
Naukowych, w sklad kt6r'cj wchodzi po jednym przedstawicielu kaZdego wydzialu
Uniwersytetu.

3.

Kornisja analizuje wnioski zlo2onc przez wydzialy lub jednostki nie wchodz4ce w sklad
wydzial6w, dokonLrje ich sclekcji i rekomenduje Rektorowi listy kandydat6w do
stypcndi6w.
Decyzje o przyznaniu stypcnclir.un podcjmujc Rektor.

3.

2.



$s

Stypcndium jest lvyplacanc w clziesiqciu 16wnych ratach.

$6

O plzyznaniu stypendiurn zaintcrcsowany nauczyciel akadcmicki jest powiadamiany
piscmriie przez Rektora.

2.

L

$7

W przypadku gcly osoba, kt6r'a otrzyrnala stypendiunr, rtzwi4le stosunek pracy

z Uniwersytetern w Bialynistoku przed uplywem 3 lat po r.rzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytulu plof'esora, jcst zobowi4zana do zwrotu pobranego

stypendium w calo(ci.
Osoba, ktora pobiclaia stypendium i w ciqgr-r 3 lat od daty uplywu okresu, na ktory
stypendium zostalo przyznaue, nie wyst4pila z wnioskiem o przyznanie tytulr,r lub rada
wla3ciwej jednostki nie pocljqla uchwaly o dopuszczcniu clanej osoby do kolokwium
habilitacyjnego, jest zobowi4zana do zwlotu caioici lub czqSci pobranego stypendium.
Decyzlg w tcj mierze podejmuje Rektol po zasiEgnigciu opinii Kornisji ds. Stypendi6w
Naukowvch.

$8

Rektor jcst zobowizpany poinlbrmowai Scnat o swoich decyzjach przyznania stypendi6w
naukowych llniwersytetu w Ilialyrnstoku.

2.

1. WysokoSi oraz liczbg stypcndi6w
nrozliwoSci linansowc rrczcln i.

WysokoSi i liczba stypendi6w sq

finansowym.

ustala Rektor biorEc pod uwagg

rok zgodnie z planem rzeczowo-

Przewodn

{ie

w danytn

ustalane na

roku

oany

Se dlu Uniwers

Prol. dr hob.


