Zarządzenie nr 214/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 17 maja 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. z poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. z 2018 r.,
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 (z późn. zm.) – dalej jako „Regulamin”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt f) w brzmieniu:
„f) nastąpiło nadanie stopnia naukowego doktora”.
2) § 8 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego Rektor na wniosek –
odpowiednio – samorządu studenckiego i samorządu doktoranckiego powołuje
Komisję na okres następnego roku akademickiego.”
3) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podkomisję ds. studenckich powołuje się dla każdego z Wydziałów i Filii. Rektor
może powołać Podkomisję ds. studenckich właściwą dla więcej niż jednego Wydziału
lub Filii. W przypadku nieukonstytuowania się Podkomisji ds. studenckich 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 z danego Wydziału lub Filii, do rozpatrzenia przez inną Podkomisję ds.
studenckich (w przypadku Wydziału w ramach tej samej szkoły dziedzinowej.”
4) w § 8 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Podkomisję ds. doktoranckich powołuje się przy danej Szkole Dziedzinowej w
terminie do dnia 10 października danego roku akademickiego.”
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5) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przy ustalaniu liczby członków i składu Podkomisji ds. studenckich Rektor bierze
pod uwagę odpowiednio liczbę studentów na danym Wydziale lub w danej Filii. Liczba
członków Podkomisji ds. studenckich nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 20.
Przy ustalaniu liczby członków i składu Podkomisji ds. doktoranckich Rektor powołuje
nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 członków Podkomisji ds. doktoranckich w danej
Szkole Dziedzinowej.”
6) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W skład każdej z Podkomisji wchodzą:
a) Przewodniczący Podkomisji oraz w razie potrzeby inni pracownicy powoływani
przez Rektora,
b) w przypadku Podkomisji ds. studenckich, studenci delegowani przez samorząd
studencki,
c) w przypadku Podkomisji ds. doktoranckich, Doktoranci delegowani przez samorząd
doktorancki.”
7) § 9 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do 31 października danego roku akademickiego, rektor, na wnioski – odpowiednio
samorządu studenckiego i samorządu doktoranckiego o których mowa w §8 ust.1,
powołuje Komisję Odwoławczą.”
§2
Regulamin w brzmieniu nadanym niniejszym Zarządzeniem stosuje się do przyznawania
świadczeń pomocy materialnej od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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