
ZARZĄD ZEN IE Nr 50 /2019  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 16 października 2019 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia  

17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu 

świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej  

 
 Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej  , wprowadzonym 

zarządzeniem nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej   Regulaminu 

świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej  (dalej: Regulamin), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 28 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Za szczególnie uzasadniony 

przypadek, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać uznane następujące okoliczności,  

o ile występują łącznie: 

1) wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 

kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz; 

 2) student zamieszkuje:  

a) w domu studenckim PRz, 

b) w domu studenckim innej uczelni, 

c) w obiekcie innym niż dom studencki  

 i dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do PRz uniemożliwiałby lub w znacznym 

stopniu utrudniał studiowanie.”; 

2) skreśla się ust. 3 w § 28; 

3) § 28 ust. 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Student ubiegający się 

o  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest obowiązany odpowiednio 

umotywować wniosek, przedstawiając okoliczności potwierdzające szczególnie 

uzasadniony przypadek, a w szczególności fakt, że dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania do PRz uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie”;. 



4) skreśla się ust. 14 w § 28; 

5) skreśla się ust. 15 w § 28; 

6) § 28 ust. 17 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „W przypadku, o którym mowa 

w  ust. 16, rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim PRz ustala na dany 

semestr progi dochodowości na osobę w rodzinie studenta oraz wysokość stypendium 

socjalnego w zwiększonej wysokości w poszczególnych progach dochodowości.”; 

7) § 28 ust. 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Ustalenia, o których mowa w ust. 

17, są podawane do wiadomości komisji stypendialnej, odwoławczej komisji 

stypendialnej oraz studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w PRz.”; 

8) § 28 ust. 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Student, któremu przyznano 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jest obowiązany w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia okoliczności do powiadomienia na piśmie rektora (komisji 

stypendialnej) o: 

1) każdej zmianie adresu zamieszkania; 

2) rezygnacji przez studenta z zakwaterowania w domu studenckim PRz lub 

w  domu studenckim innej uczelni; 

3) zmianie miejsca zamieszkania w przypadku zakwaterowania w obiekcie 

innym niż dom studencki;  

4) innych okolicznościach mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego 

w zwiększonej wysokości.”; 

      9) po §33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 

„33a 

1. Z zastrzeżeniem ust. 8, stypendium rektora może otrzymać również doktorant, który 

rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i w roku 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się 

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

2. Za bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich uważa się uzyskanie, co najmniej dobrych ocen z poszczególnych 



egzaminów uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 

lub  jeśli w ocenianym okresie program studiów doktoranckich nie przewiduje 

egzaminów, uzyskania, co najmniej dobrych wyników z poszczególnych zaliczeń. 

3. We wniosku o przyznanie stypendium rektora doktorant jest zobowiązany podać 

średnią z egzaminów  uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym przyznanie 

stypendium. 

4. Średnią ocen o której mowa w ust. 3 wylicza się jako średnią ważoną z dokładnością do 

trzech miejsc po przecinku. Średnia ocen jest automatycznie generowana z systemu 

USOSweb, na podstawie odpowiedniego rankingu sporządzonego przez dziekanat 

wydziału. 

5.  Doktorant ubiegający się o stypendium rektora jest zobowiązany dołączyć do wniosku 

ocenę dotyczącą postępów w pracy doktorskiej oraz ocenę postępów w pracy naukowej 

i przygotowaniu pracy doktorskiej  oraz ocenę dotyczącą stopnia zaangażowania 

w  pracy dydaktycznej. 

6. Oceny dotyczącej postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

doktoranta dokonuje w formie pisemnej opiekun naukowy/ promotor. Wzór oceny 

określa załącznik nr 15a do niniejszego Regulaminu. 

7. Oceny dotyczącej stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej doktoranta dokonuje 

w  formie pisemnej kierownik katedry/zakładu, który zlecił doktorantowi realizację 

zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w ich prowadzeniu. Wzór oceny określa 

załącznik nr 15b do niniejszego Regulaminu. 

8.  Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który uzyskał średnią arytmetyczną 

wynoszącą co najmniej 4,5 ustaloną na podstawie: 

a. średniej z egzaminów  uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium, o której mowa w ust. 3, 

b. średnia arytmetyczna ocen wskazanych w pkt 1-3 formularza oceny, o którym 

mowa w ust. 6,  

c. oceny wskazanej w formularzu oceny, o którym mowa w ust. 7.; 

9. Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów określa załącznik nr 

15c do niniejszego Regulaminu.”; 

10) § 55 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Od dnia 1 października 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2023 r. niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do doktorantów,  

o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 4 oraz §33a.”; 



11) załącznik nr 8 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

12) załącznik nr 9 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

13) dodaje się załącznik nr 15a - Ocena opiekuna  naukowego/promotora dotycząca                               

postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktoranta/doktorantki, 

w  brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

14)  dodaje się załącznik nr 15b - Ocena dotycząca zaangażowania doktoranta/doktorantki 

w  prowadzenie zajęć dydaktycznych, w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

wydział, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

15) dodaje się załącznik nr 15c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. kształcenia. 

 

§ 3 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej  

im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 lipca 2019 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  odpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 
 


