Zarządzenie nr 36
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 69 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych
studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)”
Na podstawie § 67 ust.l Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz.2183 z późn. zm.) i art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311),
po uzgodnieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów SGGW, zarządza się, co
następuje:
§1.
W Załączniku „ Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego
uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW” do Zarządzenia Nr 69 Rektora
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego
uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego (SGGW) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Stypendia doktoranckie przyznaje się co najmniej 50% uczestników studiów
doktoranckich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
i późniejszym, z zastrzeżeniem spełnienia przez doktorantów pierwszego roku
kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1. W stosunku do uczestników studiów
doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018
obowiązuje zasada, ze procentowy udział doktorantów, którym przyznano
stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników studiów doktoranckich nie może być
mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którym
przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016. W przypadku
gdy w roku akademickim 2015/2016 nie było naboru na studia podstawę do
obliczenia proporcji określonej w zdaniu poprzedzającym stanowi liczba uczestników
studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku
akademickim najbliższym i poprzedzającym ten rok akademicki.
2. Do obliczenia proporcji, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, uwzględnia się
liczbę doktorantów rozpoczynających te studia, począwszy od roku akademickiego
2017/2018.
3. Liczba stypendiów dla danego wydziału określana jest proporcjonalnie do liczby
doktorantów na poszczególnych studiach w danym roku akademickim i na danym
wydziale, z uwzględnieniem zasady minimalnej liczby stypendiów ujętej w ust. 1.
4. Za 100% uczestników studiów doktoranckich na danym wydziale i poszczególnych
studiach doktoranckich, którzy stanowią podstawę określenia liczby doktorantów
uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego uznaje się liczbę
uczestników studiów doktoranckich (także tych którzy nie złożyli wniosków o
stypendium) według stanu na dzień sporządzenia odpowiedniej listy rankingowej z
rekrutacji na studia (I rok).
5. Wydział ustala oddzielne listy rankingowe dla poszczególnych studiów
doktoranckich. W przypadku wydziałów prowadzących więcej niż jedne studia
doktoranckie, listy rankingowe tworzone są przez Komisję oddzielnie dla każdych ze
studiów.

6. Liczbę stypendiów dla danego Wydziału określoną w ust. 3 zdanie drugie, pomniejsza
się o liczbę doktorantów (z zachowaniem zasady, iż liczba osób otrzymujących
stypendium nie może być niższa, niż 50% nowo przyjętych uczestników studiów
doktoranckich na wydziale), którzy pobierali stypendium przez 4 lata i nie obronili
rozprawy doktorskiej w ciągu dwóch lat od daty zakończenia studiów doktoranckich
(stan na koniec września danego roku). Stypendia te, wracają do puli uczelnianej
stypendiów i zostają rozdysponowane pomiędzy pozostałe Wydziały.
7. Liczba stypendiów doktoranckich przyznana Wydziałowi pozostaje niezmieniona przez
cały okres studiów doktoranckich określony w zarządzeniu Rektora o utworzeniu tych
studiów.
8. Stypendium doktoranckie otrzymane przez Wydział na dany rok studiów doktoranckich
przyznawane jest doktorantowi tego roku.
9. W przypadku, gdy doktorant zostaje skreślony z listy uczestników studiów
doktoranckich, a otrzymywał stypendium doktoranckie, stypendium to może otrzymać
następny doktorant w rankingu, o ile spełnił wymagania niniejszego Regulaminu.
W takim przypadku stypendium przysługuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu stypendium do końca danego
roku akademickiego.
10. Na wydziałach prowadzących więcej niż jedne studia doktoranckie, w przypadku gdy
doktorant zostaje skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, a otrzymywał
stypendium doktoranckie,
stypendium przechodzi na
kolejną
osobą z listy
rankingowej, a po jej wyczerpaniu, dziekan może przyznać to stypendium drugiemu
ze studiów prowadzonych na wydziale zgodnie z kolejnością na liście rankingowej
tych studiów.
11. Wydział może ustanowić
stypendia dla uczestników studiów doktoranckich
finansowane z przychodów własnych z zastrzeżeniem, iż przyznawanie tych stypendiów
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
12. Doktorant może otrzymać stypendium fundowane. Warunki przyznawania
i wypłacania stypendium
fundowanego określają umowy między SGGW
a Fundatorem.
13. Stypendia mogą być przyznawane jedynie doktorantom posiadającym opiekunów
naukowych, którzy są zatrudnieni w SGGW. ”
2. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy do Rektora łub upoważnione go Prorektora za pośrednictwem Biura
Nauki i Projektów Krajowych, Sekcja Obsługi Nauki, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia. ”
§2.
W pozostałym zakresie zarządzenie, o którym mowa w § 1, pozostaje bez zmian.
§3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

