
Komunikat nr 16

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie jednorazowego zwiekszenia dla doktorantdw stypendium socjalnego, stypendium

specjalnego dla osdb niepelnosprawnych, stypendium dla nailepszgch doktorantiw
w miesiqcu grudniu 2017 r.

Na podstawie $ 3 ust. 2 Zarz4dzenia nr 29 Rektora UwB z dnia 27 w:ze!;nia 2016 r-

w sprawie Regulaminu przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej dohorantom
{Jniwersytetu w Bialymstoku ustala sig kwotg jednorazowego zwigkszenia dla doktorant6w
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, stypendium
dla najlepsrych doktorant6w za miesi4c grudzieri 2017 roku.

Kwota jednorazowego zrvigkszenia stypendium wyplacana jest w miesi4cu grudniu
2017 roku, lqcznie z podstawow4 kwotq stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
os6b niepelnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorant6w okre6lon4

w Komunikacie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l listopada 201 7 r.
w sprawie wysokoici dochodu na osobg w rodzinie dohoranta uprawniajqcej do ubiegania sig

o stypendium socjalne, wysokoici stowek stypendi6w, zwigl<szenia stypendium oraz zapomogi

w roku akademickim 20l7/20I8.
Uprawnionq do otrzymania kwoty zwigkszenia ww. stypendi6w jest osoba posiadaj4ca

status doktoranta Uniwersytetu w Bialymstoku na dzieh podpisania niniejszego Komunikatu
z zastrze2eniem $ 28 ust. 2 Regulaminu przyznawania i wyplacania iwiadczert pomocy

mater ialnej dokt orantom Uniw er syt etu w Biabrnstoku.

@ RoDztNIE DoKToRANTA UPRAwNIAJACADo UBIEGANIA sl4
O STYPENDIUM SOCJAI-NE do 800 zl

wiSoroff rrlrnsrEczNYcH srAwEK srYPENDluM,qqe{ALNEGqEI

Przedzirly dochodowe
Podstawowa kwota st)?endium w roku

akademickim 20 I 7/20 I 8 okeslona
w Komunikacie nr 13 Rektora UwB

z dnia2l.ll.2017 r.

Kwotr miesiQczn, jodnorazowego
zwiQkszenir stypendium za miesiqc

grudziei 2Ol7 r,

I przedzial dochodouy do 500,9 500 500

Il przedzial dochodowy 501-600,99 400 400

lll przedzial dochodowy 601-'700,99 300 300

IV przedzial dochodowv 701-{00,00 200 200

wvJoxoSt TTIIBsIECZNYCH STAWEK STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB
NIEPET NOSPRAWNYCH lzll

Stopief niepelnosprawnosci
Podstawowa kwota st,?endium w roku

akad€mickim 2017201 8 okrcSlona
w Komunikacie nr l3 Rektora UwB

zdniazl.ll.2017 r.

Kwots mieshczna jednorazowego
zwiQkszenia stypendium zr miesi4c

grudzief 2017 r.

lekki 350 350

umiarkowany 400 400

znaczny 450 450

\I/YSOKdE IT,'IES'4CZI\IYCT' STAWEK STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTOW IZI]

Rok studi6w Podstawowa kwota stypendium w roL-u

akademickim 201 7i201 8 oheslona
w Komunikacie nr l3 Rektora UwB

z dria 2l .ll.201'l r.

Kwota miesiQczna jednorszowcgo
zwiQkszenia stypendium za miesiqc

grtdziei 2017 r'

I rok studi6w doktoranckich 200 200

ll-lV rok studi6w
doktoranckich

60-79,99 pkt 500 s00

80- | 00 Dkt 800 800


