
Zarządzenie nr 38/2019 
 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, w związku z art. 86-97 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.) oraz 
art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające – ustawę Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1669), § 35 ust. 2 oraz § 87 Statutu 
UEP uchwalonego w dniu 18 listopada 2011 roku (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wprowadzam Regulamin świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

§ 2 
 
Treść Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, została uzgodniona z Parlamentem Studenckim 
oraz Radą Doktorantów.  

§ 3 
 
1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2019 roku, z tym zastrzeżeniem, że przepisy 

Regulaminu wprowadzonego niniejszym Zarządzeniem stosuje się do przyznawania 
studentom oraz doktorantom studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu świadczeń na rok akademicki 2019/2020 i lata następne. 

 
2. W sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej odpowiednio 

studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia UEP oraz doktorantom studiów 
doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rok akademickim 2018/2019 
stosuje się nadal: 
1) Zarządzenie nr 47/2018 Rektora UEP z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

2) Zarządzenie nr 49/2018 Rektora UEP z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu porządkowego domów studenckich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu wraz ze wzorami umów określających warunki 
zakwaterowania (z późn. zm.), 

3) Zarządzenie nr 50/2018 Rektora UEP z dnia 6 września 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.  

3. Zarządzenia wymienione w ust. 2 pkt 1 - 3 tracą moc z dniem 30 września 2019 roku. 
 

REKTOR 
 
 
 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP) 


