
'/,arzq<lzcnic Nr 020 -3312019

Dyrektora Instytutu Uptawy Nawoienia i Gleboznawstwa

Pafistwowego Instytutu Badawczego w Pulawach

z dnia 25.O9.2019 r.

w sprawie zmiany zatzqdzenia n 002-22/2O14

dotycz4cego prowadzenia studi6w doktotanckich w IUNG-PIB otaz zasad ptowadzenia,

studi6w doktoranckich tozpoczEtych ptzed rokiem akademickim 2019 /2020

i Swiadczef dla doktorant6w

Na podstarvic art. 24 ust. 1 pkt 6 ustavv z dniz 30-04'2010 t o insq rutach badarvcz,vch

(tckst jednoliq' l)2.L. z 2019 r. poz. 1350 z p6i.nicjszyrni zm.), rv zwi4zku z arr.279 ust. 1 usta\ry z

dnia 3 lipca 2018 r. przcpisy rvprorvadzaj4cc ustawQ - prawo o szk<tlnictwic rvviszym i naucc

()2.U. z 201tt r. poz. 1(>69), oraz zasadami okrc(lonymr rv ustawie z dnia 20 Iipca 2018 r. praw() ()

szkolnicnvic rvy2szym i naucc @z.LI. z 2018 r. poz. 1 (16{3), zarza6Jzam co nastgpuic:
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W zwi4zku z wcjSciem w iycic ustawy z dnia 3lipca 2018 r. przcpisr rvpro',vadza j4cc ustawQ -

pravo o szkolnicnvic w-viszym i naucc ()z-Ll. z. 2018 r. p<tz. 1(t(>9), nz mocv kt<irej

srudia doktoranckic rozpoczptc przcd rokiem akadcmickim 2019 /2020 prorvadzi sig na zasadach

dot"*chczasorwch, jcdnak nic dluicj nii do dnia 31 grudnia 2023 r., <>raz maiqc na',vzglgdzic

ustaw()wc zmianv rv zakrcsic prowadzcnia studi6rv doktoranckich rozpoczqtvch przcd r<>kicm

akadcmickim 2019 /2020 wl,nikaj4ce z ustawy l)raw<> <> szkolnicnvic rwiszym i nauce (l)2. L'. poz.

1668), w zarzqdzcniu nr 002-22/2014 dotycz4cvm prorvadzcnia studi<iw doktoranckich, po

poz),r)'vnvm zaopini<>rvaniu przcz ltadq Naukorv4 i przcdstawicicla l)<>ktorant<iw, dokonujc siq

nastppuj4cvch zmian;

Uchylam rv calo6ci ,,Rcgrlantin pomoty tnahialnef d/u doklorantiw slndiiw lokloran&itll'

stanowi4cy zal4cznlk nr 2 do zzrz.4dz.enia m 002-22/2014;

Wptowadzam do st()s()wania lle.rylutnin iwiadc:,-e/i dla uqylnikdw lulida doklorantkiJt

a IL.,INC-PIB, stanorvi4cy zalqcznik nr 1 do niniejsze go zarzqdzcnia;
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Studia doktoranckie rozpoczgte przed rokiem akadcmickim 2019 /2020 prowadzi sig na zasadach

dotr chczas<rrvych, jcdnakie zasady prowadzema studr6w doktoranckich okte6lonc w ,,Regnlaninie

lttJirju tloklorantkriy'r " stanowi4cl'm zal4cznlk nr 1 do zarzqdzenia ff 002 22/2014, podlegaj4

zmianom wynrkaj4c,vm 2 ustaw) z dnia 3ltpcz 2018 t. przepisy wprowadzaj4cc ustawq - pra\vo o

szkolnicnvic w1.isz,vm i nauce (l)2.U. z 2018 r. poz. 1669) ofaz usta\rry Prarvo o szkolnicnv.ie

wviszvm i naucc (l)2. U. poz. 16(18).
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PorvolujQ now4 Komisjg Doktoranck4 rv nastppui4cym skladzrc:

1) Proi dr hab..f ctzy Ksiqiak,

2) l)r hab. Rafal Pudelko,

3) Dr hab. Beata Iielcdt'n-Szcwczyk, prof. IL N(;-P1B,

4) NIgr Agata Witoroicc.

s4

Porvolujg now4 Komisjg Sn'pcndialn4 rv nastppuj4cl'm skladzte:

1) l)rof. dt hab..fctzy Ksiqiak,

2) l)r hab. Beata lrcledvn-Szcrvczvk, prof. ILINC-PIB,

31 i\lgr lleara Bartttsicwtcz.

4) N{gr N{algotzata Nakiclska,

5) NIgr 
'\gata 

Witoroicc.

\\5

Na podstawic Regt/aniw .iuditia doktoranckitl.t onz Rqgalamint iwiadtryi dla dokloranlda w IUNG-

/TB ustalam:

1. W1'soko56 sfl pcndium doktoranckicgo na kwotg 1 470,00 zl

2. Wvsoko56 stypendium socialncgo:

a. rv przvpadku, gdi'mrcsigczna rvysoko66 dochod<iw na osobg w rodzinie rlt,.nosi

od 300 zl do 700,00 zl - kwota styPendium przyslugujc w wysoko6ci 450 zl;

b. w przvpadku, gd1 micsigczna wysoko{ci dochodtiw na osobq rv wvnosi od

707,00 zl do 1051,00 zl - krvota sq'Pendium prz,Yslugujc 
"v 

rwsokoSci 350 zl;

3. Wysoko(6 stypcndium socjalneg<.r zwiqkszonego:

a. rv ptzrpadku, gd1' micsiqczna rwsoko:i6 dochod<iw na osobq w rodzinic rw-nosi

od 300 zl do 700,00 zl - kvota sq'pendium ptzysluguie w w1'soko6ci 550 zl;



1.

2.

b. w przvpadku, gdy micsiqczna wvsoko(ci dochod<iw- na osobg w rvynosi od

701,00 zl do 1051,00 zl - kwota stipendium prz,vsluguic rv rvi-soko6ci 450 zl;

4. Wysoko66 st) pendium dla najlcpsz;'ch d<>ktorant<irv:

a. I pr6g punkt6w - 450 zl;

b. Il pr6g punkt6rv - 350 zl.

s6
Zarz4dzcnic obowr4zujc od dnia 1 paidziatnrka 2019 r.

Traci moc zarz4<lzenia Nt 020 - 16/2019 z dniz 29.05.201'9 r.

7,al4czrl|,l

1) Rcgulamin 6wradczed dla uczestnikriw srudi<iw doktoranckich

Otrzlmuj4:

1) Kierownik studi6u,' doktoranckich;
2) l)oktoranci;
3) Stano*rsko ds. Kadr;
.l) Gl6w'ny Ksiggoll_1' IU\G-PIB;
5) CzlonkouieKornisjiDoktoranckiejiSqpendialnej;
6) a/a.
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