
 

Zarządzenie nr 143 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 109 Rektora ZUT z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie Regulaminu działalności organizacji doktorantów  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

1. W zarządzeniu nr 109 Rektora ZUT z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu 

działalności organizacji doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „prorektor” zastępuje się wyrazem 

„prorektora”.  

2. W Regulaminie działalności organizacji doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora ZUT 

z dnia 25 listopada 2019 r., wprowadza się zmiany: 

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) organizacje doktorantów – uczelniane organizacje doktorantów i stowarzyszenia, 

o których mowa w pkt 5 i 6.”; 

2) w § 14: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organizacje doktorantów mogą na swoją działalność otrzymywać darowizny 

od podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, 2 i 4a, przyznawane są na okres roku 

kalendarzowego. Organizacje doktorantów zobowiązane są do ich wykorzystania 

do końca danego roku kalendarzowego.”. 



 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

W zastępstwie Rektora 

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT 

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 
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