
Zarządzenie Nr 22/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 12 marca 2018 roku  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 19 października 2015 roku  

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji opiniujących wnioski  

o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych  

w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

zmienione Zarządzeniem Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 10 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 123/2017  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 października 2017 roku 

 

 

Na podstawie art. 94b ust. 1 pkt. 5, art. 200 i art. 200a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017, poz. 1696) i § 9 ust. 1 – 3 Regulaminu przyznawania 

stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wprowadzonego 

Zarządzeniem Nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 sierpnia 

2017 roku zarządzam, co następuje:   

 

 

§ 1 

Dokonuje się zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji, powołanej § 4 Zarządzenia 

Nr 125/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 października 2015 roku  

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji opiniujących wnioski o przyznanie stypendium 

doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zmienionego 

Zarządzeniem Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 10 listopada 

2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 123/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

30 października 2017 roku, w ten sposób, że: 

 

1) Odwołuje się ze składu Wydziałowej Komisji Wydziału Nauk o Zdrowiu Panią mgr Annę 

Stelmach; 

2) Powołuje się w skład Wydziałowej Komisji Wydziału Nauk o Zdrowiu Panią mgr Olgę 

Dąbską.  

 

§ 2 

W skład Wydziałowej Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego 

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku 

polskim Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, po uwzględnieniu 

zmian, o których mowa w § 1, wchodzą następujące osoby: 

 

 



Przewodniczący: 

dr hab. Antoni Niedzielski – Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 

 

Członkowie: 

prof. dr hab. Joanna Iłżecka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

dr hab. Anna Ksykiewicz-Dorota, prof. nadzw. – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

mgr inż. Maryla Tębikowska – pracownik administracyjny dziekanatu 

mgr Olga Dąbska – przedstawiciel doktorantów. 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop 


