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Zarządzenie nr 485/2019/2020   

 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 7 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów  Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 

Na  podstawie  art. 95 ust. 2 ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  Prawo  o  szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 281 ustawy z 

dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy  wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018, poz. 1669 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 365/2019/2020 Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku w 

sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów  Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej jako „Regulamin”), wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w§ 8 ust. 1 Regulaminu dodaje się zdanie 4, które otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Członek Komisji może zrezygnować z pełnionej funkcji składając oświadczenie 

o rezygnacji, które odnosi skutek z momentem jego złożenia Rektorowi.” 

 

2) § 8 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Podkomisje powołuje się dla każdego z Wydziałów i Filii. Rektor może powołać 

Podkomisję właściwą dla więcej niż jednego Wydziału lub Filii. W przypadku 

nieukonstytuowania się Podkomisji na danym Wydziale lub Filii w terminie do 10 

października danego roku akademickiego, Rektor kieruje wnioski o przyznanie świadczeń, 

o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, złożone przez studentów (lub Doktorantów) z danego 

Wydziału lub Filii, do rozpatrzenia przez inną Podkomisję (w przypadku Wydziału 

w ramach tej samej szkoły dziedzinowej).” 

 

3) § 8 ust. 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Posiedzenia Podkomisji odbywają się w miarę potrzeb dla bieżącego rozpatrzenia 

wniosków. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący danej Podkomisji, 

zawiadamiając członków z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz podając termin posiedzenia w formie ogłoszenia 

podanego do publicznej wiadomości przed właściwym Biurem Obsługi Studentów, w 

formie zwyczajowo przyjętej do informowania studentów.” 

 

 

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 43 92, fax +48 61 829 44 44 
rectorof@amu.edu.pl 

amu.edu.pl 



2 

 

4) § 8 ust. 13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Decyzje, o których mowa w ust. 8, podpisuje Przewodniczący Komisji albo upoważniony 

przez niego Przewodniczący danej Podkomisji lub upoważniony Wiceprzewodniczący tej 

Podkomisji.” 

 

5) § 8 ust. 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Doręczenie decyzji następuje zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.” 

 

6) w § 8 ust. 20 Regulaminu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Rektor, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, Przewodniczącymi Podkomisji oraz 

przewodniczącymi właściwych samorządów, powołuje spośród członków Komisji:” 

 

7) w § 9 ust. 2 Regulaminu dodaje się zdanie 4, które otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Członek Komisji Odwoławczej może zrezygnować z pełnionej funkcji składając 

oświadczenie o rezygnacji, które odnosi skutek z momentem jego złożenia Rektorowi.” 

 

8) § 10 ust. 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Wniosek złożony do Komisji, który jest niekompletny lub zawiera błędy, może zostać 

poprawiony. W przypadku stwierdzenia złożenia wadliwego wniosku wzywa się do jego 

uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania z 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez 

rozpoznania. Wniosek uzupełniony lub poprawiony jest rozpatrywany na pierwszym 

posiedzeniu następującym po dniu uzupełnienia lub poprawienia, przy czym wniosek 

poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.” 

 

9) § 24 ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Z zastrzeżeniem ust. 5, stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na 

określonym kierunku studiów z ogólnej liczby studentów osobno dla kierunków studiów 

I i II stopnia oraz trybów tych studiów, przy czym liczba ta jest obliczana w oparciu o 

liczbę studentów lat I-III w przypadku studiów I stopnia, lat I-II w przypadku studiów II 

stopnia oraz wszystkich lat jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli liczba studentów jest 

mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Studentów, 

o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów 

otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym. Liczbę studentów 

na danym kierunku przyjmuję się według stanu na dzień uruchomienia algorytmu 

stypendialnego  zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 11.” 

 

10) w § 24 Regulaminu dodaje się ust. 5 , który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala na dany rok akademicki 

procent studentów, którym przyznaje się stypendium rektora.” 
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11) w § 24 Regulaminu dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku, gdy procent studentów, o którym mowa w ust. 5, stanowi liczba 

niecałkowitą, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.” 

 

12) § 26 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Stypendium przyznawane jest w skali dwustopniowej, jako: 

a) stypendium I stopnia, 

b) stypendium II stopnia.” 

 

13) § 26 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Stypendium na pierwszym roku studiów I stopnia i na pierwszym roku jednolitych 

studiów magisterskich przyznawane jest jako stypendium II stopnia.” 

 

14) w pkt III ppkt 8 Załącznika nr 1 do Regulaminu: Zasady przeliczania osiągnięć studentów, 

zmienia się numerację osiągnięć N6-6, N6-7 i N6-8 („Organizacja wydarzenia 

naukowego”) w Tabeli „Punktacja osiągnięć naukowych” odpowiednio na: N6-9, N6-10 

i N6-11, oraz zmienia się komentarz do wskazanych osiągnięć, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„Za wydarzenie naukowe uznaje się: 

1) konferencję, 

2) wydarzenie promujące naukę (w tym działalność ambasadorską w Programie 

Ambasador) 
 

 

uwzględnia się maks. 3 osiągnięcia w ciągu roku akademickiego” 

 

15) w pkt III ppkt 8 Załącznika nr 1 do Regulaminu: Zasady przeliczania osiągnięć studentów, 

zmienia się numerację osiągnięć N9-5 i N9-6 w Tabeli „Punktacja osiągnięć naukowych” 

odpowiednio na: N9-7 i N9-8, oraz zmienia się komentarz do wskazanych osiągnięć, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„festiwale, pikniki naukowe, seminaria, warsztaty, pokazy, wydarzenia organizacji 

studenckich itp. 

 

uwzględnianych jest maks. 5 osiągnięć w ciągu roku akademickiego)” 
 

 

16) w pkt V ppkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu: Zasady przeliczania osiągnięć studentów, 

zmienia się numerację osiągnięć A5-1 i A5-2 w Tabeli „Punktacja osiągnięć 

artystycznych” odpowiednio na: A5-18 i A5-19, oraz zmienia się komentarz do 

wskazanych osiągnięć, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„punkty przyznaje się za album muzyczny, film, sztukę teatralną, reprodukcję w 

publikacji, katalog, przekład dzieła literackiego, tomik poezji, książkę, fotoreportaż, 

artykuł lub fotorelację, cykl audycji radiowych składający się z co najmniej 5 audycji, 

audycję okazjonalną, np. słuchowisko” 

 

17) w pkt V ppkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu: Zasady przeliczania osiągnięć studentów, 

zmienia się numerację osiągnięcia A5-4 („redagowanie czasopisma”) w Tabeli „Punktacja 
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osiągnięć artystycznych” na A5-20, oraz zmienia się punktację wskazanego osiągnięcia 

poprzez zastąpienie liczby „10” liczbą „20”. 

 

18) w § 8 Regulaminu dodaje się ust. 21, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Rektor, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji oraz przewodniczącymi właściwych 

samorządów, może powołać na z góry oznaczony okres czasu, spośród członków Komisji: 

a) zespół specjalny ds. zapomóg dla studentów, 

b) zespół specjalny ds. zapomóg dla doktorantów, 

do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 3 

Regulaminu, złożonych odpowiednio przez studentów i Doktorantów. Pracami zespołów, 

o których mowa w lit. a i b kieruje Przewodniczący ww. zespołów powoływany przez 

Rektora. Postanowienia ust. 4-19 stosuje się odpowiednio.” 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 


