M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 473/2019
ZARZĄDZENIE ROP-0101-128/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich
na rok akademicki 2019/2020
Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:
§1
Określa się na 50%, z zaokrągleniem w górę, liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych
wydziałów na rok akademicki 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli
kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019, według liczby
doktorantów na dzień 15 października 2019 r. na danym wydziale.
§2
Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych wydziałów na rok
akademicki 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach
doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018:
1. Wydział Teologii:
a) nauki teologiczne – 1;
b) nauki o sztuce – 1.
2. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:
a) nauki prawne – 1;
b) prawo kanoniczne – 1.
3. Wydział Filozofii – filozofia – 1.
4. Wydział Nauk Humanistycznych:
a) historia – 1;
b) nauki o sztuce – 1;
c) językoznawstwo – 1;
d) literaturoznawstwo – 1.
5. Wydział Nauk Społecznych:

a) pedagogika – 1;
b) psychologia – 1;
c) nauki socjologiczne – 1.
§3
Rektor może przyznać dodatkowe stypendium doktoranckie w przypadku, kiedy wystąpią przesłanki jego
przyznania wynikające z odrębnych umów zawartych przez Uniwersytet.
§4
W przypadku niewypełnienia wymogu określonego w art. 280 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z powodu braku osób uprawnionych do
otrzymania stypendium oraz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2017/2018, Rektor przyznaje stypendia w ramach wydziału bez podziału na dyscypliny do
wypełnienia minimalnej liczby stypendiów w ramach wydziału wynikającej z § 1 oraz § 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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