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Zarządzenie
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
Nr:?.../RKR/2018 z dnia /<•'/Z--°///(-2- 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.),
w uzgodnieniu z Radą Doktorantów WAT, zarządza się, co następuje:
1
w „Regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
w WAT", będącego załącznikiem do zarządzenia Rektora WAT nr 14/RKR/2018
z dnia 18 maja 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem", wprowadza się następujące
zmiany:
w § 11 ust. 2:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uzupełnienia uczelnianej LRzso, o którym mowa w pkt. 3, dokonuje się w oparciu o listy dodatkowe ZSD utworzone spośród pozostałych doktorantów objętych wydziałowymi LRzsD, którzy:
a) uzyskali co najmniej 70 punktów postępowania rekrutacyjnego
— w przypadku doktorantów pierwszego roku studiów,
b) uzyskali zaliczenia wszystkich rygorów wynikających z programu studiów
przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym doktorant ubiega się
o przyznanie ZSD — w przypadku doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów,";
2) po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a — 4c w brzmieniu:
„4a) w pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem pkt. 4b, uwzględnia się po jednym najlepszym doktorancie na roku każdych studiów doktoranckich o liczebności mniejszej niż czterech doktorantów w tej grupie;";
„4b) jeżeli liczba doktorantów, o której mowa w pkt. 4a spowoduje przekroczenie
progu P%, tworzy się listę rankingową w tej grupie, a na liście uczelnianej LRzsD
umieszcza się taką liczbę doktorantów aby nie przekroczyć wskaźnika P%;";

„4c) jeżeli na liście uczelnianej LRzsD, pozostają jeszcze wolne miejsca, to w następnej
kolejności, uzupełnia się listę pozostałymi doktorantami z listy dodatkowej, z największą liczbą punktów rankingowych na danym roku studiów, z zastrzeżeniem
ust. 1 i pkt. 4.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
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