
Zarządzenie Nr 5/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 23 października 2012 r. 

 

 

 

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

w roku akademickim 2012/2013 

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.) w związku  

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.  

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz. 1351)  

 

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W roku akademickim 2012/2013 ustalam wysokość zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w kwocie: 

 

a) 865 zł od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

b) 800 zł od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 
 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej jest przyznawane  

i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej jest płatne miesięcznie  

z góry. 

 

§ 2 

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor na pisemny wniosek uczestnika studiów 

doktoranckich zaopiniowany przez Uczelnianą Komisję ds. wniosków o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w roku akademickim 2012/2013. 

 

§ 3 

Pozostałe sprawy związane ze stypendiami określają przepisy Regulaminu przyznawania 

stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 
 

 

 

 



§ 4 

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi  

ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

§  5  
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 87/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2011/2012. 

.  

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  

od 1 października 2012 roku. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 


