
Aneks nr 3 
z dnia 16 października 2009 roku 
do Zarządzenia Nr 48/2006/2007 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów 
III stopnia (studiów doktoranckich)

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2  oraz  art. 200 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165 poz. 1364 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów 
doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. Nr 1/2007 poz. 3), 
po  zasięgnięciu  opinii  Samorządu  Doktorantów  wprowadzam  następujące  zmiany  do 
Zarządzenia  Nr  48/2006/2007  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie  z  dnia  4  lipca  2007 r.  w sprawie  zasad i  trybu  przyznawania 
stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów III stopnia (studiów doktoranckich):

§ 1 

1. W  § 3 ust. 3  Zarządzenia zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie:
„Stypendium  jest  przyznawane  uczestnikom  studiów  doktoranckich  na  okres  roku 
akademickiego,  tj.  od  1  października  do  30  września  danego  roku  akademickiego, 
z  wyjątkiem  uczestników  ostatniego  roku  studiów  doktoranckich,  którym  stypendium 
przyznaje  się  na  okres  9  miesięcy,   tj.  od  1  października  do  30  czerwca  danego  roku 
akademickiego.  W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek uczestnika ostatniego 
roku studiów doktoranckich złożony do prorektora właściwego ds. nauki  okres otrzymywania 
stypendium może zostać wydłużony, ale nie więcej niż o trzy miesiące. ”

2. W § 3  Zarządzenia dodaje się ust. 4  o następującej treści: 

4. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku:
1) skreślenia z listy doktorantów,
2) ukończenia studiów doktoranckich,
3) zawieszenia w prawach doktoranta, 
4) ukarania doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
5)  podjęcia przez doktoranta pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rektor  na  wniosek  kierownika  studiów  doktoranckich  uchyla  decyzję  o  przyznaniu 
stypendium doktoranckiego w przypadku zmiany sytuacji  doktoranta w okresie, na który ta 
decyzja  obowiązywała,  powodującej,  że  doktorant  utracił  prawo  do  stypendium 
doktoranckiego.
Rektor na wniosek  kierownika studiów doktoranckich może uchylić decyzję o przyznaniu 
stypendium doktoranckiego w przypadku uzyskania negatywnej  opinii  kierownika studiów 
doktoranckich  o  zaangażowaniu  doktoranta  w  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  lub 
realizację  badań  naukowych   oraz   nieterminowej  realizacji  przez  doktoranta   programu 
studiów doktoranckich.
W  przypadku  nieobecności  doktoranta  na  zajęciach  trwającej  dłużej  niż  30  dni  wypłata 
stypendium doktoranckiego może ulec zawieszeniu na podstawie decyzji Rektora na wniosek 
kierownika studiów doktoranckich.
Kierownik   studiów  doktoranckich  jest  zobowiązany  do  przekazywania  prorektorowi 
właściwemu ds. nauki  wszelkich informacji o zmianie statusu doktoranta mających wpływ na 
utratę lub wstrzymanie wypłaty stypendium.



W  przypadku  stwierdzenia  przyczyny  uzasadniającej  utratę  prawa  do  stypendium, 
wstrzymanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wydano decyzję o uchyleniu decyzji o przyznaniu stypendium.” 

§ 2 

1. Pozostałe  zapisy  Zarządzenia  Nr  48/2006/2007  Rektora  Akademii  Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r.  pozostają bez 
zmian.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2009 roku.

Rektor
 AWF Warszawa 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 


