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ZARZĄDZENIE NR 44 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 września 2018  r.  

 

w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, 

Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów                 

i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 199 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                           

o szkolnictwie wyższym (Dz. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

 

§1 

Do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania 

Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie nr 39 z dnia 27 lipca 2011 roku z późn. zm.  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznaje Odwoławcza Komisja 

Stypendialna dla studentów na podstawie rankingu opracowanego przez: 

1) wydziałowe komisje oceniające osiągnięcia naukowe; 

2) komisję oceniającą osiągnięcia artystyczne; 

3) komisję oceniającą wyniki sportowe.” 

 

2) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe zasady przyznawania, utraty miejsc w domach studenckich                       

i odpłatność, a także zasady zamieszkania w domach studenckich określa 

regulamin domów studenckich.” 

 

3) skreśla się § 29, 30, 31, 32 i 33; 

 

4) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 13 do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, 

Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów               

i Doktorantów UP w Lublinie otrzymują brzmienie zgodne z niżej wymienionymi 

załącznikami do niniejszego zarządzenia:  

5) załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór wniosku do Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia, 

6) załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór wniosku do Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  

-  załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 
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7) załącznik nr 3 do Regulaminu – wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora 

dla najlepszych studentów – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

8) załącznik nr 5 do Regulaminu – wzór wniosku o przyznanie zapomogi - załącznik 

nr 4 do niniejszego Zarządzenia, 

9) załącznik nr 13 do Regulaminu - wzór wniosku o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów – załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich                          

i Dydaktyki.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od                             

1 października 2018 r. 

 

     REKTOR 

       /-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


