
Zarządzenie nr 83/2018/2019 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

 z dnia 19 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie stypendium 
doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
realizację celów projakościowych dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie 

którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  
 

 
Na podstawie §3 ust. 5 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii Ignatianum w 
Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii 
Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r. oraz na mocy posiadanej władzy rektorskiej (art. 
9 § 1 pkt 2 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich Akademii Ignatianum w Krakowie 

ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów projakościowych ma 
obowiązek złożyć kompletny wniosek wraz dokumentami potwierdzającymi wszystkie 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta. 
 

2. Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację celów 
projakościowych ustala się od 30 września do 10 października 2019 r. 
 

3. Wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz kryteria ich i zasady punktacji 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego lub 
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Akademii 
Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed 
rokiem akademickim 2019/2020. 
 

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
w Akademii Ignatianum w Krakowie dla doktorantów którzy rozpoczęli studia 
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. 
 

5. Miejscem właściwym do składania wniosków jest Biuro Stypendialne Akademii 
Ignatianum w Krakowie. 
 

§ 2. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

                                                                                              Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

Kraków, dnia 19 września 2019 r.  


