
K O M U N I K A T 
dla DOKTORANTÓW , którzy rozpoczęli studia przed rokiem ak. 2019/2020 

ubiegających się o stypendium Rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 
o stypendium rektora może ubiegać się doktorant, który 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. 

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 (średnia za bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów 

wyliczona jako średnia ważona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku).  
b. Średniej arytmetycznej ocen opiekuna naukowego dotyczącej postępów w pracy naukowej 

 i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 
c. Oceny wskazanej przez Kierownika katedry/zakładu dotyczącej zaangażowania doktoranta w pracę dydaktyczną. 

Od dnia 5 października 2020 r. zostanie udostępniony w systemie USOSweb moduł składania wniosków o przyznanie:  
STYPENDIUM REKTORA  

       =============================================================================================================================================================== 

TERMIN: od 5 października 2020 r. do 16 października 2020 r. - wypełnianie wniosków w systemie USOSweb oraz 
przesyłanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów,  
ul. Podkarpacka 1a,  35-082 Rzeszów, budynek „J”, pokój 118 
     =============================================================================================================================================================== 

• Uwaga! - przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 
2019 r. z późn. zm., w szczególności z § 33a Zarządzenia 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 

 

Doktorant, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium Rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 – wypełnia w systemie 
USOSweb   wniosek o stypendium i przesyła  wraz z załącznikami nr 15a i 15b (do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów,  ul. Podkarpacka 
1a, 35-082 Rzeszów, budynek „J” pokój 118) 

1. WNIOSEK o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium Rektora na innej dyscyplinie studiów  

2. Ocenę opiekuna naukowego/promotora dotyczącą postępów pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktoranta 

3. Ocenę dotyczącą zaangażowania doktoranta w prowadzenie zajęć dydaktycznych (wypełnia kierownik Katedry/Zakładu) 
=============================================================================================================================================================== 

NIEZŁO ŻENIE WNIOSKU W  Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów W WYŻEJ OKREŚLONYM TERMINIE SPOWODUJE ODRZUCENIE 
WNIOSKU I POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA. 


