
 

Zarządzenie Nr 157/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 20 października 2021 roku  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 23 września 2020 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 

 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 2–3 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, zmienionego Zarządzeniem  

Nr 86/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 7 września 2018 roku, 

Zarządzeniem Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  12 czerwca 2019 

roku,  Zarządzeniem Nr 94/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  26 września 

2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia   

19 sierpnia 2020 roku zarządza się, co następuje: 

 

 

 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 września 2020 

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 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) ze składu osobowego Wydziałowej Komisji opiniującą 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 Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie: 

a) odwołuje się Panią mgr Martynę Kaselę a w jej miejsce powołuje się Panią mgr Monikę 

Maciąg, 

b) odwołuje się Panią mgr inż. Marylę Tębikowską a w jej miejsce powołuje się Panią  

mgr Agatę Urbaś; 

2)  ze składu osobowego Wydziałowej Komisji opiniującą 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 odwołuje się Panią mgr inż. Marylę Tębikowską a w jej miejsce 

powołuje się Panią mgr Agatę Urbaś. 

 

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


