Zarządzenie Nr 28/2016/2017
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie:

powołania Stypendialnej Komisji Doktoranckiej w kadencji organów AWF
Warszawa 2016-2020
§1

1. Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w
sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558),
powołuję Stypendialna Komisję Doktorancką AWF Warszawa w kadencji organów
Uczelni 2016-2020 (zwaną dalej „Komisją”), w następującym składzie:
Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Jan Gajewski,
Członkowie:
dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek,
dr hab. Michał Lenartowicz,
mgr Anna Cygańska (przedstawicielka doktorantów).
2. Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków
o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych,
2) przekazanie Rektorowi lub działającemu z jego upoważnienia Prorektorowi ds. Badań
Naukowych i Wdrożeń listy doktorantów (zawierających następujące dane doktoranta:
imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich)
rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych.
3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dziekanat Wydziału Wychowania
Fizycznego.
4. Komisja wykonuje swoje zadania w składzie określonym w ust. 1 do dnia 31 sierpnia
2020 roku.
5. Wszelkie zmiany w składzie Komisji wymagają zmiany niniejszego zarządzenia.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie maja przepisy
aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
§2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, z mocą
obowiązującą w okresie kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020.
Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

