
Załącznik nr 2  

do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

(Uchwała nr 55/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku) 

 

Częstochowa, dn. ……………... 

 

Nr …/Wydział/rok akademicki 

 

 

DECYZJA  

w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 

Działając na podstawie przepisu art. 200a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym, przyznaję mgr ……………, doktorantowi/tce Wydziału 

………………………………………… Politechniki Częstochowskiej zwiększenie stypendium 

doktoranckiego na okres od ……………... r. do …..……….… r.  w wysokości …………. zł 

miesięcznie (słownie złotych: ………………………………………………). 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku ze złożeniem przez Pana/ią wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego oraz spełnieniem kryteriów wskazanych w „Regulaminie przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych” 

stanowiącym Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr ………….. z dnia 

………………………… należało orzec jak na wstępie. 

 

 

 

                                                                     Prorektor ds. ………………………. 

 

 

                                                                               ……………………………………………. 

               podpis prorektora 

      

 

Pouczenie:  

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji, na podstawie przepisu art. 207 ust. 

2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z przepisem art. 127 § 3 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, może zwrócić się do Rektora 

Politechniki Częstochowskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.  



Załącznik nr 2a  

do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

(Uchwała nr ……………Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku) 

 

Częstochowa, dn. ……………... 

 

Nr …/Wydział/rok akademicki 

 

 

DECYZJA  

w sprawie odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 

Działając na podstawie przepisu art. 200a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym, odmawiam przyznania mgr …………………………………….. , 

doktorantowi/tce Wydziału ……………………………………………. Politechniki Częstochowskiej 

stypendium doktoranckiego.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Złożony przez Pana/ią wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych został zaopiniowany negatywnie z powodu: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

W związku z uzyskaniem …… pkt w wyniku postępowania rekrutacyjnego/za osiągnięcia naukowe  

i dydaktyczne* i zajęcie ……. miejsca na liście rankingowej przy progu …... pkt do przyznania 

stypendium należało orzec jak na wstępie. 

 

 

                                                                       Prorektor ds. …………….. 

 

 

                                                                               ……………………………………………. 

             podpis prorektora 

*niepotrzebnie skreślić 

 

Pouczenie:  

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji, na podstawie przepisu art. 207 ust. 

2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z przepisem art. 127 § 3 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, może zwrócić się do Rektora 

Politechniki Częstochowskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 


