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Załącznik do Zarządzenia nr 100/2019 Rektora US z dnia 19 lipca 2019 r. 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów 
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 

 
 
Rozdział  I Zasady ogólne  
 

§ 1 
 

1. Stypendium rektora dla doktorantów – uczestników studiów doktoranckich, z wyłączeniem doktorantów 
pobierających kształcenie w szkole doktorskiej (szkołach doktorskich) w Uniwersytecie Szczecińskim, 
zwane dalej stypendium, jest świadczeniem przyznawanym doktorantom pobierającym kształcenie na 
studiach doktoranckich ze środków funduszu stypendialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą.  

 
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, stypendium jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Rektora 

uczelni, na pisemny wniosek doktoranta. Doktorant niezadowolony z treści decyzji może wystąpić do 
Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
3. Na wniosek samorządu doktorantów stypendium jest przyznawane przez komisję stypendialną, zwaną 

dalej Komisją Stypendialną Doktorantów oraz odwoławczą komisję stypendialną, zwaną dalej 
Odwoławczą Komisją Stypendialną Doktorantów. 

 
4. Od decyzji wydanej przez Komisję Stypendialną Doktorantów doktorantowi służy prawo do złożenia 

odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji. 

 
§ 2 

 
1. Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi drugiego roku i kolejnych lat studiów, który w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym, wskazane we wniosku i potwierdzone przez właściwe organy. Za wyróżniające wyniki w nauce 
rozumie się złożenie wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem i programem 
studiów doktoranckich do końca sesji poprawkowej w semestrze letnim, określonym w organizacji roku 
akademickiego oraz uzyskanie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w roku akademickim 
poprzedzającym przyznanie stypendium, nie mniejszej niż 4,00 ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z 
przedmiotów objętych planem i programem studiów doktoranckich. Średnią ocen podaje się 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w skali od 2 do 5. Średnia ocen poniżej 4,00 nie podlega 
punktacji. 

 
2. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów uzasadniających 

przyznanie świadczenia w terminie od dnia 23 września 2019 do dnia 31 października 2019 r., do Komisji 
Stypendialnej Doktorantów, za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości Uniwersytetu 
Szczecińskiego.  

 
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów 

w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020 stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu 
zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 
akademickim 2019/2020. 
 

4. Doktorant składa oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie pobierane stypendium 
rektora w roku akademickim 2019/2020. Oświadczenie stanowi część składową wniosku doktoranta dla 
drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 
2019/2020. 

 
5.  Doktorant będący uczestnikiem kilku studiów doktoranckich w różnych dyscyplinach naukowych może 

otrzymywać stypendium tylko na jednej, wskazanej przez niego dyscyplinie naukowej. 
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Rozdział II  Warunki przyznawania stypendium 
 
 

§ 3 
 

Podstawą przyznania stypendium jest uzyskanie przez doktoranta wyróżniających wyników w nauce 
oraz osiągnięć naukowych, lub osiągnięć artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co 
najmniej na poziomie krajowym.  
 

§ 4 
 
1. Stypendium nie przyznaje się w przypadku:  

1) powtarzania przedmiotu,  
2) warunkowego wpisu na rok wyższy,  
3) decyzji o skreśleniu z listy doktorantów,  
4) a także w innych, określonych odrębnymi przepisami przypadkach, w tym skazania doktoranta na 

karę zawieszenia w określonych jego prawach, o której mowa w art. 308 pkt 4 ustawy albo skazania 
na karę wydalenia z uczelni na podstawie art. 308 pkt 5 ustawy. 

 
2. Doktorant może otrzymywać przedmiotowe stypendium niezależnie od formy odbywanych studiów. 

 
3. Uzyskanie stypendium nie wpływa na prawo doktoranta do ubiegania się o przyznanie: stypendium 

socjalnego, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra dla doktorantów 
i wybitnych młodych naukowców, a także stypendiów naukowych: stypendium doktoranckiego 
i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich. 

 
 
Rozdział III  System punktowania  
 

 § 5 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych do przyznania stypendium jest dokonywana w oparciu o dane oraz 
informacje zawarte we wniosku doktoranta drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, stanowiącego 
Załącznik nr 9 do Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020, w następujący sposób:  
 

GRUPA I. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  
 
I. 1. A. – Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem 
i programem studiów doktoranckich w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, 
(w przeliczeniu oceny na punkty): 
5,0 – 5 pkt 
4,99 – 4,5 – 4 pkt 
4,49 – 4,0 – 3 pkt 
Średnią ocen wypełnia pracownik dziekanatu, potwierdzając datą, podpisem oraz pieczęcią. 
Punkty w tej kategorii przyznaje Komisja Stypendialna Doktorantów jako organ weryfikujący wnioski 
złożone przez doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów. 

 
GRUPA II. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
 

1. Opublikowane prace naukowe w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium: 
Wszystkie publikacje naukowe we wniosku należy wykazać tylko jeden raz. 
W roku akademickim 2019/2020 będą punktowane wyłącznie opublikowane artykuły naukowe. 

 II. 1. A. Monografia naukowa (książka) w języku obcym - 20 pkt  
 II. 1. B. Monografia naukowa (książka) w języku polskim - 16 pkt 
 II. 1. C Artykuł naukowy w języku obcym lub w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie 

 krajowym lub zagranicznym ujętym w międzynarodowej bazie – 15 pkt  
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II. 1. D. Recenzowana monografia naukowa w języku polskim lub w języku obcym wykazana 
w publikujących wydawnictwach (POZIOM II) – 20 pkt  

II. 1. E. Recenzowana monografia naukowa w języku polskim lub w języku obcym wykazana 
w publikujących wydawnictwach (POZIOM I) – 8 pkt 

II. 1. F. Artykuł naukowy w języku obcym lub w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie 
krajowym lub zagranicznym z listy - wartość z listy czasopism punktowanych x 2,5 pkt  
(dot. artykułów opublikowanych do końca 2018 roku) 

II. 1. G. Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie (nie ujęty w międzynarodowej bazie 
czasopism, ministerialnym wykazie czasopism punktowanych), pracy zbiorowej lub 
w publikacji pokonferencyjnej w języku obcym - 4 pkt 

II. 1. H. Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie (nie ujęty w międzynarodowej bazie 
czasopism, ministerialnym wykazie czasopism punktowanych), pracy zbiorowej lub 
w publikacji pokonferencyjnej w języku polskim - 3 pkt 

 II. 1. I. Rozdział w monografii naukowej w języku obcym – 5 pkt  
 II. 1. J. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt 
 II. 1. K. Redakcja publikacji - 5 pkt 
 II. 1. L. Recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku obcym - 2 pkt 
 II. 1. Ł. Recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku polskim - 1 pkt 
 II. 1. M. Hasło encyklopedyczne – 2 pkt 
 

 publikację monografii naukowej, rozdziału monografii naukowej, artykułu naukowego, recenzji 
monografii, hasła encyklopedycznego należy potwierdzić załączając do wniosku: kserokopię okładki 
publikacji, spis treści z imieniem i nazwiskiem autora/współautorów oraz tytułem artykułu. Należy 
dołączyć potwierdzenie recenzji pozycji wydawniczej oraz miesięczną datę wydania; 

 monografia naukowa – recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie 
naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla 
danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany 
i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem 
naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, na inny język nowożytny 
dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim, edycja naukowa tekstów 
źródłowych; 

 artykuł naukowy – recenzowany artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym albo 
recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiający określone 
zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony 
przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 
Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym 
zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony 
abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. 

 wykaz czasopism obejmuje czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie: 
Scopus (jeśli posiadają status czasopism aktywnych), Science Citation Index Expanded, Social 
Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, DBLP 
Computer Science Bibliography, The Computing Research and Education Association of Australasia 
(CORE), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz Biuletyn 
Informacji Publicznej. W przypadku czasopism naukowych, które są indeksowane w obu bazach 
jednocześnie i mają różne wartości punktowe, zostaje wybrana wyższa wartość punktowa;\wykaz 
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (POZIOM II i POZIOM I) stanowi 
załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 18 stycznia 2019 roku; 

 w przypadku artykułów opublikowanych do końca 2018 r. punkty będą przyznawane zgodnie 
z ostatnim ministerialnym wykazem czasopism punktowanych (wykaz ze stycznia 2017 r. z podziałem 
na listy A, B i C); 

 rozdział w monografii naukowej – opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza 
wydawniczego lub odpowiadającej tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy oraz hasła 
opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 
arkusza wydawniczego, spełniających wymogi monografii naukowej; 

 redakcja publikacji: do trzech redaktorów punkty są przyznawane na osobę. W przypadku większej 
liczby redaktorów punkty są przyznawane procentowo, według wkładu procentowego, ocenionego 
przez redaktora naczelnego. Redakcję publikacji należy wykazać załączając do wniosku kserokopię 
strony publikacji z potwierdzeniem pełnienia przez wnioskodawcę funkcji redaktora lub członka 
zespołu redakcyjnego oraz miesięczną datę wydania;  
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 hasło encyklopedyczne – jest punktowane od ilości publikacji encyklopedycznych podlegających 
recenzji naukowej, w której ukazały się dane hasła, bez względu na ich liczbę; 

 w przypadku współautorstwa artykułu, pracy - wkład procentowy w publikację powinien być 
potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z podpisem współautora/współautorów publikacji lub 
promotora/opiekuna naukowego. Ilość punktów jest przyznawana adekwatnie do wielkości wkładu 
procentowego współautora/współautorów publikacji; 

 osiągnięcia naukowe powinny mieć związek tematyczny z badaniami naukowymi prowadzonymi 
w ramach danej dyscypliny; 

 wszystkie osiągnięcia doktoranta wymagają potwierdzenia przez odpowiednie organy (w przypadku 
braku możliwości potwierdzenia aktywności naukowej przez organ, uwzględniane będzie 
potwierdzenie wykazanych we wniosku aktywności przez promotora/opiekuna naukowego); 

 wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych (e-booki) są punktowane, jeżeli zostały 
udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, 
w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer, itp.) lub posiadają DOI (Digital 
Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania; 

 publikacja naukowa, która została opublikowana w różnych formach (miękka lub twarda oprawa) 
posiadająca różne numery ISBN lub wydana w formie elektronicznej (e-booka) jest traktowana jako 
jedna publikacja i jest liczona jeden raz; 
 

2. Udział w programach badawczych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium: 
II. 2. A. Uzyskanie grantu badawczego NCN lub NCBiR – 30 pkt (należy wykazać tylko jeden raz) 
II. 2. B. Uzyskanie grantu badawczego np. Ministerstwa, Prezydenta miasta, samorządowego itp. - 

15 pkt 
 II. 2. C. Udział w zespołowym programie badawczym prowadzonym przez jednostkę organizacyjną 

 uczelni albo jednostkę naukową - 5 pkt 
 II. 2. D. Indywidualny udział w programie badawczym - 5 pkt 

 uzyskanie grantu badawczego należy potwierdzić zaświadczeniem instytucji przyznającej grant, które 
musi zawierać następujące informacje: tytuł grantu, numer grantu (jeżeli grant badawczy nie posiada 
nadanego numeru, należy niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), datę uzyskania, czas 
trwania grantu, zakres udziału wnioskodawcy w grancie badawczym. W przypadku współudziału 
w grancie badawczym jest wymagany wkład procentowy każdego z uczestników. Wielkość wkładu 
procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem; 

 udział w zespołowym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem kierownika 
programu badawczego, które musi zawierać następujące informacje: nazwę i numer programu 
badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru, należy niniejszą informację 
umieścić w zaświadczeniu), datę jego rozpoczęcia, czas trwania programu, zakres udziału 
wnioskodawcy w programie badawczym; 

 udział w indywidualnym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem potwierdzonym 
przez promotora lub opiekuna naukowego, które musi zawierać następujące informacje: nazwę 
i numer programu badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru, należy 
niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), datę jego rozpoczęcia, czas trwania programu, 
zakres prac wnioskodawcy w projekcie badawczym; 
 

3. Czynny udział w sesjach naukowych (konferencjach, sympozjach) w roku akademickim poprzedzającym 
przyznanie stypendium: 
Punkty są przyznawane jednorazowo, niezależnie od ilości aktywności naukowych na danej sesji 
naukowej. 

 II. 3. A. Sesja zagraniczna - 8 pkt 
 II. 3. B. Sesja międzynarodowa w kraju - 6 pkt  
 II. 3. C. Sesja ogólnopolska - 4 pkt 
 

Wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie czynnego udziału w sesjach naukowych 
(konferencjach, sympozjach) jest certyfikat uczestnictwa albo zaświadczenie potwierdzone przez 
właściwy organ i zawierające następujące informacje: datę, miejsce sesji, nazwę organizatora 
konferencji, zasięg konferencji (zagraniczna, międzynarodowa w kraju, ogólnopolska), temat sesji oraz 
formę i tytuł wystąpienia wnioskodawcy. W przypadku współautorstwa jest wymagany wkład procentowy 
współautorów. Wielkość wkładu procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym 
zaświadczeniem. Konferencje online (internetowe) w kategorii: czynny udział w sesjach naukowych, 



5 

 

związanych z obszarem badawczym w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, 
nie będą punktowane. 
 
Za czynny udział w sesji naukowej uznaje się:  

 wygłoszenie referatu; 

 prezentację posteru; 

 głos w dyskusji panelowej w charakterze eksperta (pod warunkiem udokumentowania aktywności 
eksperckiej w opublikowanym sprawozdaniu z konferencji).  

 
4. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej: 

 II. 4. A. Otwarcie przewodu doktorskiego - 30 pkt 
 II. 4. B. Ocena stopnia zaawansowania w przygotowaniu pracy doktorskiej – max. 5 pkt  
 (bdb (5,0) - 5 pkt, db+ (4,5) – 4 pkt, db (4,0) - 3 pkt, dst+ (3,5) - 2 pkt, dst (3,0) - 1 pkt). 
 
W przypadku, gdy zostanie otwarty przewód doktorski, podać należy datę podjęcia uchwały przez Radę 
Wydziału w przedmiotowej sprawie, a także dołączyć kserokopię uchwały lub zawiadomienia o jej podjęciu. 
Otwarcie przewodu doktorskiego należy wykazać tylko jeden raz. 
 
GRUPA III. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 
 

Przez osiągnięcia artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-
poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie 
stypendium.  
Każdy rodzaj osiągnięcia artystycznego należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem, 
które muszą zawierać informacje o: wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze 
osiągnięcia artystycznego.  
Nie podlegają punktacji osiągnięcia artystyczne wymienione w ust. 1, które stanowiły podstawę do zaliczenia 
przedmiotu objętego programem studiów doktoranckich. 

III. 1. A. Zajęcie czołowego miejsca (od I do IX) w Mistrzostwach Świata lub Europy – 30 pkt 
III. 1. B. Zajęcie czołowego miejsca (od I do V) w Mistrzostwach Polski – 15 pkt 
III. 1. C. Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, 

pucharach o zasięgu międzynarodowym - 15 pkt 
III. 1. D. Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, 

pucharach o zasięgu ogólnopolskim – 12 pkt 
III. 1. E. Trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 

międzynarodowym – 10 pkt  
III. 1. F. Trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu ogólnopolskim  
              - 8 pkt 

 
GRUPA IV. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym) 
 
Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane w roku 
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, 
które musi zawierać informacje o: wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia sportowego, 
potwierdzonym przez polski związek sportowy (wykaz związków sportowych znajduje się na stronie 
internetowej: http://msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe), związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym, 
działający w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem, także 
osób niepełnosprawnych. 
  IV. 1. A. Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich – 30 pkt 
  IV. 1. B. Udział w Uniwersjadzie - 30 pkt 
  IV. 1. C. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Świata – 28 pkt 
  IV. 1. D. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Świata - 26 pkt 
  IV. 1. E. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Europy – 24 pkt 
  IV. 1. F. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Europy – 22 pkt 
  IV. 1. G. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VI) w Mistrzostwach Polski – 20 pkt 
  IV. 1. H. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski lub 

miejsca (od I do VI) w typie uniwersytety w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski - 16 pkt 
  IV. 1.  I. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu międzynarodowym    
   - 20 pkt 
  IV. 1. J. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu ogólnopolskim – 12 pkt 
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  IV. 1. K. Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski         
   - 8 pkt 
  IV. 1. L. Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu międzynarodowym – 6 pkt 
  IV. 1. M. Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu ogólnopolskim – 4 pkt 
 
Doktorant może otrzymać stypendium rektora pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby punktów 
za osiągnięcia z GRUPY I – wyróżniające wyniki w nauce oraz odpowiedniej liczby punktów za osiągnięcia 
z GRUPY II – osiągnięcia naukowe, lub odpowiedniej liczby punktów za osiągnięcia z GRUPY III – osiągnięcia 
artystyczne, lub odpowiedniej liczby punktów za osiągnięcia z GRUPY IV – osiągnięcia sportowe 
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 
 

§ 6 
 
Wysokość stypendium w poszczególnych progach punktowych ustala Rektor w porozumieniu z samorządem 
doktorantów odrębnym zarządzeniem. 
 
 
Rozdział IV  Przepisy końcowe 

 
       § 7 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy Regulaminu zasad i trybu 
przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 
2019/2020, określonego odrębnym zarządzeniem Rektora. 


