Uchwala nr 837
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2l czerwca 2009 r.

unieniajqca Uchwolg nr 596 Senalu UwB z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie uht;orzenia uczelnianego funduszu stypentliolnego
dla prtcownikdw Uniwersytetu w Bialymsloku oruz ustalenia Reguluminu
przyznawania slypendi6w noukowych Uniwersytetu w Biatymsloku

$l

z dnja 28 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia uczelnianego funduszu stypendialnego dla pracownik6r.v Unirversytetu
w Bialynrstoku oraz ustalenia Regulaminu przyz,nawania stlpendi6w naukowych
Uniwersytctu w Bialymstoku wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:
l) w$ I ust.2 uzyskuje nastEpujqce hrzmienie:
2. ,,Na podstawie $ 58'ust.2 statutu uniwersltetu w Bialymstoku Senat lJniwersytetu
w Bialymstoku ustala. le Regulamin przyzna*ania stl pendi6w naukowych
pracownikom Uniwersytetu w Biaiymstoku stanowi4'Zasady przyznawanra
stypcndi6w naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku", przyjgte UchwalE nr 156
Senatu uwB z dnia 23 stycznia 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi UchwalE nr 304
Senatu UwB z. dnia ll lipca 2005 r. oraz Uchwalq nr 3,14 Senatu Uwll z onra
23 listopada 2005 r., zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego
W Uchwale nr 596 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

3)

l.
2.

3 pa2dziernlka 2006 r ." , z,alqczone do niniej szej Uchwaly.
$ 2 uzyskuje nastEpujEce brzmienie:
..Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 stlcznia 2008 r."

"

$2
Traci moc ljchwala nr 626 Senatu UwB z dnia 27 lutego 2008 r. i Uchwala nr 743 Senatu
UwB z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniaiqce Uchwalg ru 596 Senatu uninersytetu
rv Bialymstoku z dnia 28 listopada 2007 r.
Tekst.lednolity uchwaly nr 596 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2g listopada
2007 r. w sprawie ut$orzenia uczclnianego funduszu stypendialncgo dla pracor.rnik6w
uniwersytetu w Biaiymstoku oraz ustalenia Regulaminu przyznawania slypendi6w
naukowych Uniwersytetu w Bialyrnstoku stanowi Zalqcznik do niniciszej Uchwaly.

Przewodn icztlcy

Uchwala nr 596
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2S listopada 2007 r.
(ekt jednolity

ze zntiarutmi wprowudzonymi Lrchwaltl nr 837 senatu (Jnir)ersyre ht

w

Bialymsbku

z

tlniu 21 czenyca 2009 r.)

w sprawie utworzenia uczelnionego

funduszu stypendialnego

dla pracownikdw Uniwersytetu w Bia$tmstoku orar, ustalenia Regulominu
prqtznawan ia stypendidw naukowych (In iwersytet u w Bialymstoku

$r

L

Na podstawie $ 58' ust. I Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku w zwi4zku
z art. 104 ust. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie
wyZszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p6in. zmianami) oraz g 12 i g 17
rozporzqdzenia 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 Bialymstoku tworzy uczelniany
fundusz stypendialny dla pracownik6w Uniwersltetu w Bialymstoku.
2. Na podstawie $ 58' ust. 2 Statutu uniwersytetu w Bialymstoku Senat
uniwersytetu w Biatymstoku ustala, 2e Regulamin przyznawania stypendi6w
naukowych pracownikom Uniwersytetu w Bialymstoku stanowi4 ,,Zasady
prryznawania stypendi6w naukowych Uniwersytetu
Biatymstoku,',
przyjgte Uchwal4 nr 156 Senatu UwB z dnia 23 stycznia 2002 r. ze zmianami
wprowadzonymi Uchwal4 nr 304 Senatu UwB z dnia
lipca 2005 r. oraz
Uchwal4 nr 344 Senatu UwB z dnia 23 listopada 2005 r., zatwierdzone przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego 3 paldziemika 2006 r.,,, zalqizone
do niniejszej

I

w

ll

Uchwaty.

62

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem

I stycznia 2008 r.
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Zasady przyznaw ania stypendi6w naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku

pr4iQte Uchwalq nr 156 Senatu UvB z dnia 23 stycznia 2002 r. ze zmianami
tuprowadzonymi Uchwalq nr 304 Senatu lJw B z dnia I I lipca 2005 r. oraz
Uchwalqnr 344 Senatu UtvB z dnia 23 listopada 2005 r.

w

celu zintensyiikowania pracy naukowej na uniwersytecie w Bialymstoku Rektor, za z.god4
senatu. tworzy Uczelnia'y F-undusz Stypendialny przeznaczony dla wyr6zniaiQcych siq

nauczlcieli akademickich posiadai4cych stopiefi naukowy doktora
habilitowanego. Fundusz tworzy sig ze Srodk6w innych niz dotacja bud2etowa.

lub

doKrora

$l

l.

osobami .prawnionymi do ubiegania sig o stypendium naukowe s4 doktorzy i doktorzy
habilitowani zatrudnieni w Uniwersytecie w Bialymstoku rv pelnym wvmiarze czasu
pracy, dla kt6rych jest on pierwszym miejscem zatrudnienia.
2. warunkiem uzyskania stypendium przcz naucz.yciela akademickiego s4 wyr6znial4ce
osi4gnigcia w pracy naukowej a tak2e wszechstronne zaangazowanie w prtce na rzecz
uczelni. osi4gnipcia naukowe musz4 byi udokumentor,'"an e znaczqcymi publikacjami
w okresie poprzedzajqcym przyznanie stypendium. Dorobek publikacyjny obliczany
bgdzie jako Srednia za trzy lata kalendarzowe poprzedz,ajqce rok, w kt6rym bQdzie
rozpatrywany wniosek o stypendium. Nalezy dol4czyi kopie stron ty'tulowych publikaclr
rvyszczeg6lnionych we rvniosku. w przypadku wydzial6w eksperymentalnych
preferowane bEd4 publikacje w czasopismach z.,listy filadeltij skiej',.

s2

l.

Kandydat6w na stypendyst6w wylaniai4 dziekani po zasiggnigciu opinii rad wydzial6w
i kierow'nicy jednostek nie wchodz4cych w sklad wydzial6w.
2. Tryb wylaniania kandydat6w do stypendi6w oraz warunki jakie porvinni spclniad usralaiq
dziekani i kierownicy jednostek uwzglgdniajqc kryteria zawarte w { L
3. warunki te winny byi podane do rviadomoici nauczycieli akatlemickich danei iednosrki,

$3
l. Sporzqdzone prz.ez wydzialy lub jednostki
wchodzEce w sklad rvyclzial6w listy
'ie i doktor habilitorvany)
kandydat6w dla kazdej z dwu kategorii (doktor
powinny b.v6
z.lo2one w Rcktoracie nie p62niej ni2 do l0 listopada danego roku.
1
Zalcca sig by lista os6b nie przekraczala l/5 stanu zatrudnienia danej kategorii na
u-vdziale lub.iednostce.

l.

$4

Sc'nat. na wniosek Rcktora. powolujc ogirlnouczelnianrl Komis.jp
Naukowych zloZonilz 7 os<lb.

ds.

Stypendi<'rw

2.
3.

Komisja analizuje wnioski zloZone przez wydzialy lub jednostki nie wchodzqce w sklad
wydzial6w, dokonuje ich selekcji rekomenduje Rektorowi listy kandydat6w do
stypendi6w.
Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor.

i

$5

Stypendium jest wyplacane w dziesiqciu r6wnych ratach.

O

$6

przyznaniu stlpendium zainteresowany nauczyciel akademicki

jest

powiadamiany

pisemnie przez Rektora.

$7

l. W przypadku gdy osoba, kt6ra otrzymala

stypendium, rczwiqie stosunek pracy
z Uniwersytetem w Bialymstoku przed uplywem 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego lub tytulu profesora, jest zobowi4zana do zwrotu pobranego

2.

stypendium w calodci.
Osoba, kt6ra pobierala stypendium w ci4gu 3 lat od daty uplywu okresu, na kt6ry
stypendium zostalo przyznane, nie wyst4pila z wnioskiem o przyznanie tytulu lub rada
wladciwej jednostki nie podjqla uchwaly o dopuszczeniu danej osoby do kolokwium
habilitacyjnego, jest zobowi4zana do zwrotu calo6ci tub czESci pobranego stypendium.
Decyzjq w tej mierze podejmuje Rektor po zasiggniEciu opinii Komisji ds. Stypendi6w
Naukowych.

i

$8

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

l.

$e
Wysoko6i oraz liczbg stypendi6w w danym roku ustala Rektor bior4c pod uwagg

2.

moZliwoSci fi nansowe uczelni.
WysokoSc liczba stypendi6w sE ustalane na dany rok zgodnie
hnansowym.

i

z planem

rzeczowo-

