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Poz. 171 

ZARZĄDZENIE NR 65 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej  

ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim  
na kadencję 2016-2020 

 
Na podstawie art. 23 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 35 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
(Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 129 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych 
na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020 (Monitor UW z 2018 r. 
poz. 331) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie: mgr Daniel Sunderland – przedstawiciel 

doktorantów; 
2) § 3 oraz w załączniku do zarządzenia w § 1 pkt 4 Regulaminu Komisji 

Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych otrzymują brzmienie: 
„Do zadań Komisji należy: 

1) opiniowanie wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanych 
dalej „Wnioskami” i kwalifikacja studentów, doktorantów i pracowników 
ubiegających się o stypendia w celu podjęcia kształcenia, szkolenia, prowadzenia 
prac badawczych i / lub rozwojowych w zagranicznej instytucji przyjmującej: 
a) przez okres do jednego roku akademickiego w ramach 

ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy akademickiej, 
b) przez okres do jednego roku akademickiego w ramach konkursów otwartych 

organizowanych przez zagraniczne instytucje przyjmujące, 
c) w ramach programów i projektów, realizowanych na zlecenie Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego i koordynowanych przez Biuro Współpracy 
z Zagranicą; 
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2) opiniowanie wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez Biuro Współpracy 

z Zagranicą w związku z przystąpieniem Uniwersytetu do programów 
finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i inne 
instytucje polskie lub zagraniczne, na zasadach i w trybie określonych 
w regulaminie programu.”. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
 


	Poz. 171
	ZARZĄDZENIE NR 65
	w sprawie zmiany zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej  ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim  na kadencję 2016-2020

