
Zarządzenie Nr 174/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 listopada 2021 roku 

 

w sprawie określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

w roku akademickim 2021/2022 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 lit. a oraz § 3 ust. 3 i 4 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, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia 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, zmienionego Zarządzeniem  

Nr 86/2018 Rektora z dnia 7 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 64/2019 Rektora z dnia 12 czerwca 

2019 roku, Zarządzeniem Nr 94/2019 Rektora z dnia 26 września 2019 roku oraz Zarządzeniem  

Nr 111/2020 Rektora z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w związku z art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 1669, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wysokość stypendium projakościowego wynosi 1113,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzynaście 

złotych). 

§ 2 

1. Stypendium projakościowe w wysokości określonej § 1 jest przyznawane na okres  

od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

2. Stypendium projakościowe jest płatne z góry, 15 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem,  

że wypłata za miesiąc październik 2021 roku nastąpi w listopadzie 2021 roku z wyrównaniem 

od października. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Szkoły Doktorskiej i Badań 

Klinicznych. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2021 roku. 

 

 

 

             Rektor  

       Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


