
unieniajqca Uchwalq nr 596 Senatu (IwB z dnia 2g listopada 2007 r,
w sprat) ie utworzenia uczelnianego fund uszu slypentlialnego

dla pracownikdw uniwersytetu w Biarymsioku oraz ustarenia Re{uraminu
przyznawania stypendifw no ukowych Ilniwersylet u w Bialyisrok u

Uchwala nr 743
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26listopada 2008 r.

Przewodniczqcy
Senstu Uniwersyte

Prof. dr hab,

$l

$ 1 ust I Regulaminu ptzyznawania stypendi6w naukowych Uniwersytetuw Bialymstoku, stanowi4cego zarqcznik do uchwary nr"596 i.nutu ir*gzdnia23 listopada 2007 r. uzyskuje nastgpuj4ce brzmienie:
1. ,,Osobami uprawnionymi do ubiegania sig o stypendium naukowe s4doktorzy i doktorzy habilitowani zatrudnieni w uniwersftecie

w Bialymstoku."

$2

Tekst jednolitl Uchwaty nr 596 Senatu rJwB zdnia 2g listopada 2007 r.stanowi
zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

ialymstoku



Uchwala nr 596
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2S listopada 2007 r.

$r

1. Na podstawie $ 58' ust. 1 stalutu Uniwersytetu w Bialymstok u w zwi4zku z
1! 104 ust. I ustawy z !1nZl lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie *yirry^(Dz U Nr 164 poz. 1365-zp6\n.zmianani) oraz g 12 i g 17 ,orporrEi)"niu
Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie t""""go;w;i ,u"ua
gospodarki finansowej ucze.lni publicznych (Dz. u. Nr 246 {o". ioalinnat
Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy uczelniany fundusz ,typ"naiutny atu
pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

2. Na podstawie $ 58' ust. 2 statutu uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku ustala Regula min przyznawania stypendi6w
naukowych Uniwersytetu w Biarymstoku, stanowiqcy zar.qcznrk do niniejrr"j
Uchwaly.

$2

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I stycznia 200g r.

w sprawie utworzenia uczelnianego funtlusztt stypendialnego
dla pracownikfw Uniwersytetu w Bialymsioku oraz uinlenia Reiutaminu

p rzyzn ow a n ia s typ e n di6w na ukowy c h u n iw e rsy ret u w B iaty isto k u



Zal4cznik
do Uchrvaly nr 596

::x1'#Tffi'JJ:tu 
w B iarvmstoku

Regulamin przyznawania stypendi6w naukowych
Un iwersytetu w Bialymstoku

l.

$4

l. Senat, na wniosek Itektora, powoluje Og6lnouczelnianq Komisjg ds. Stypendi6w
Naukowych' w skiad ktirrej wchodzi pr jednym przedstawicieru iazdego 'Jrryaziotu
lJniwersy.tetu.

2. Komisja analizujc wnioski zloZone przez wydztzrry lub jednostki nie wchodzqce w sklad
wydzial6w, dokonuje ich selekcji i rekornenduje Iiektorowi tisty tu.,Jiaoto* ao
stypendi6w.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rekkrr.

$l
olobami uprawnionymi do ubiegania sig o stypendium naukowe sE doktorzy i doktorzy
habilitowani zatrudnieni w Unirversytecie w bialymstoku w pelnym *y"iiur." .rrru
pracy, dla k
Warunkiemosi4gniscia :l:1":i"..:1Ylo1!a1+ce
uczelni. osi4gniEcia naukowe musz4 byi udokumentowanf::::;;"i^!:i:1,ru'"Ti
w okresie poprzedzai4cym przyznanie stypendium. Dorobek puUtitacy;riy ;il;;y
bgdz.ie jako Srednia za trzy lata kalendal
rozpatrywany wniosek o stypendium. NaleZ
wyszczeg6lnionych we wniosku. W
preferowane b9d4 publikacje w czasopismac

$2

Kandydat6w na stypendyst6w wylaniai4 dziekani po zasiggnipciu opinii rad wydziar6w
i kierownicy jednostek nie wchodz4cych w sklad wydzial6w.
Tryb wylaniania kandydat raz wamnki jakie powinni spelniai ustalai4
dziekani i kierownicyjedn kryteria zawa(e w $ I.
Warunki te winny byi pod nauczycieli akademiikich danei iednostki.

$3

Sporz4dzone przez wydzialy lub jednostki nie wchodz4ce w sklad wydzial6w
dokumentacje kandydat6w dla kazdej z dwu kategorii (dokttr i aono. r,uu,irito*"ny)
powinny byc zlo2one w Rektoracie nie p6Zniej niz d; l0 listopada danego roku.
Zaleca sip by lista os6b nie przekraczara l/5 stanu zatrudnienia d-anej kategorii nauydziale lub jednostce.

2.

2.

2.

3.

l

l.



$s

Stypendium jest wyplacane w dziesiEciu r6wnych ratach.

$6

o przyznaniu stypendium zaiuteresowany nauczyciel akadernicki jcst powiadamrany
pisemnie przez Rektora.

l.

l.

$7

W przypadku gdy osoba, kt6ra otrzymala stypendium, rozwiqZe stosunek pracy
z Uriwersytetem w Bialymstoku przed uplywem 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytr.rlu profesora, jest zobowi4zana do zwrotu pobranego
stypendium w cakrici.
Osoba, kt6ra pobierala stypendium i w ci4gu 3lat od daty uplywu okresu, na kt6ry
stypendium zoslalo przyznane, nie wystqpila z wnioskiem o przyzrnnie tytulu lub rada
wladciwej jednostki nie podiqla uchwaly o dopuszczeniu danej osoby do kolokwium
habilitacyj nego, jest zobowiqzana do zwrotu calosci lub czgsci pobranego stypendium.
Decyzjg w tej mierze podejmuje Rektor po zasiggniqciu opinii Komisji ds. Stypendi6w
Naukowych.

Rektor jest zobowiqzany poinfor.mowai
naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku.

Wysoko3d oraz liczbp stypendi6w w danym roku
mo2liwo6ci fi nansowe uczelni.
WysokodC i liczba stypendi6w s4 ustalanc na dany
finansowym.

$8

Senat o swoich decyzjach przyznania stypendi6w

$e

ustala Rektor bior4c pod uwagg

rok zgodnie z planem rzeczowo-2.

Przewodn
Senotu U,

ProJ, dr


