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(z tytułem magistra, magistra inżyniera, lekarza) bezpośred
nio po , użyskaniu dyplomu szkoły wyższej, którzy w czasie 
studiów wyższych: 

'I) wyrózniali się wynikami w nauce, 
2) przejawiali szczególne zainteresowanie i uzdolnienia do 

pracy pedagogicznej i naukowej (między innymi w pra
cach studenckich kół naukowych) oraz 

3) zamierzają poświęcić się pracy naukowo-pedagogicznej 
w szkole wyższej. 

3. Przy doborze kandydatów powinna być starannie roz
ważona możliwość pozyskania osób, które w czasie studiów 
pobierały studenckie stypendia naukowe. 

§ 2. 1. Asystenckie studia przygotowawcze w określo
nychszkołach wyższych ' tworzą vi trybie ' art. 15 ustawy 
z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, 
poz. 335) ministrowie , sprawujący nadzór nad tymi szkołamt 

2. Liczbę miejsc na asystenckich studiach przygoto
wawczych ustalają corocznie właściwi ministrowie (ust. 1) 
na 'podstawie wniosków rektora szkoły. ' 

3. O przyjęciu na asystenckie studia przygotowawcze 
decyduje rektor na podstawie opinii senackiej komisji z udzia
łem przedsta wicielaorganizac ji studen~kich. 

§ 3. Okres trwania asystenckich studiów przygotewaw
czych nie może przekraczać 12 miesięcy. 

§ 4. 1. Nadzór nad przebiegiem asystenckich studiów 
przygotowawczych sprawują dziekani wydziałów. 

2. Osoby dopuszczone do odbywania asystenckich stu
diów przygotowawczych podlegają bezpośrednio kierowniko
wi właściwej katedry i są obowiązane do: 

1) uczestniczenia w wykładach, seminariach, ćwiczeniach 

oraz innych zajęciach ustalonych w regulaminie asy
stenckich studiów przygotowawczych, 

2) udziału w przygotowaniach do zająć dydaktyczI}ych oraZ 
prowadzenia na zasadach określonych . w regulaniitlle 'za
jęć dydaktycznych w wymiarze nie przekraczającym 
30-50 godzin w ciągu okresu studiów, 

3) wykonywania prac związanych z realizacją planu badań 
naukowych katedry, ' 

4) brania udziału w zebraniach naukowych katedry oraz 
,uczestniczenia w innych zajęciach wskazanych prze7. 
kierownika katedry. 

§ 5. Ramowy program oraz regulamin asystenckich stu
diówprzygotowawczych ustalają ministrowie. sprawujący 
nadzór nad szkołami wyższymi. '" 

§ 5. Co najmme] na 2 miesiące przed ukończe

niem asystenckich studiów przygotowawczych należy ' na ze
braniach katedry dokonać oceny wyników pracy poszcze
gólnych osób odbywających studia z punktu widzenia ich 
przydatności do pracy naukowo-pedag'ogicznej w szkołach 

wyższych. 

§ 7. Osoby -odbywające asystenckie studia przygoto
wawcze: 

1) otrzymują stypemłia - płatne miesięcznie z góry - w 
wysokości: 

" a) 1.000 zł miesiętznie - w okresie pierwszych 6 mie
sięcy sludiów. 

b) 1.200 zł miesięcznie - w następnych miesią<:ach stu
diów; 

2) mogą wykonywać prace w istniejących w danej szkole 
wyższej gospodarstwach pomocniczych, przy czym wy
sokość uzyskanych z tego tytułu zarobków nie mOże 
przekraczać wysokości 70010 stypendium w stosunku mie
sięcznym; 

3) w zakresie korzystania ze stołówek studenckich, zakwa
terowan~a w domach studenckich, ulg na prz~jazdy ko
lejowe i środkami komunikacji miejskiej oraz opieki le, 
karskiej - posiadają uprawnh~ni1i przysługujące studen
tom szkół wyższych; w szczególnie uzasadnionych wy
padkach osoby, które na ostatnim roku studiów wyz
szych korzystały ze stypendium mieszkaniowego bądź 

stołówkowego, ffibgą na okres odbywania asystenckich 
studiów przygotOiwawczych zachować te uprawnienia; 
decyzję w tej sprawie wydaje rektor; 

4) w okresie ferii s:ikolnych korzystają z przerwy w zaję

ciach, prZy czym łączny czas przerwy nie może przekra
czać 6 tygodni w · ciągu studiów. 

§ 8. Szkoła wyższa wystawia osobom odbywającym asy
stenckie ,studia przygclltowawcze legitymacje z napisem "słu
chacz asystenckich stlldiów prżygotowawczych" na drukach 
przewidzianych ,dla legitymacji studenckich. 

§ 9. Osobom, ktqre odbywały asystenckie studia przy
gotowawcze, Szkoła wyższa wystawia zaświadczenie o ukoń
czeniu studium. 

§ 10; 1. Zatrudnienie osoby, która ukończyła asystenc
kie studia przygotowawcze, na stanowisku asystenta nastę

puje w ramach ogólnej liczby etatów przyznanych danej 
,Szkole wyższej, na zasadach 'i w trybie przepisów określa
jących warunki; którym powinni odpowiadać kandydaci na 
pomocniczych pracowników nauki w szkołach wyższych. 

2. Osobom, które I po odbyciu asystenckich studiów przy
gotowa wczy.ch został~ zatrudnione na stanowisku asystenta, 
okres studiów na asystenckim studium przygotowawczym 
wlicza się do okresu wymaganego od asystentów do wypła
ty dodatku specjalnego do uposażenia zasadniczego, zgodni~ 
z pnepisami o uposażel\iu pracowników szkół wyższych. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Szkolnictwa Wyższego: H. Golański 

Minister Oświaty: W. Tulodziec;:ki 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Sztachelski 
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 

i Turystyki: wio:. M. Jekiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTWA WY!SZEGO 

z dnia 16 października" '1964 r. 

w sprawie llstaleńia WioIU umowy ci stypendium: iUJldowane na kierunkach studiów objętych przepiSUli o zatIudniuiu 
absoiwentow .szkólwyŻSzy(;h. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lutego ,1964 r. 
o zatrudnianiu absolwentów szkół wyżsżych (Dz. U. Nr S. 

poz. 48)' oraZ ł 11 ust. 3 Iozpol'lądzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 czerwu 1964 r. w sprawie , zalIudniania absolwen· 
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tów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu 
kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22 .. poz. 146) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Umowy o stypendia fundowane, zawierane pomię
dzy zakładami pracy a studentami odbywającymi studia na 

kierunkach objętych przepisami o -zatrudnianiu absolwentów 
sikół wyższych, powinny być sporządzane według wzoru 
stanowiącego załącznik do zarz9dzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Szkolnictwa Wyższego: H. Golańskt 

. Załącznik do zarządzenia Ministra 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 paź
dziernika 1964 r. (poz. 359). 

UMOWA O STYPENDIUM FUNDOWANE NA KIERUNKACH STUDIOW OBJĘTYCH PRZEPISAMI O ZATRUDNIANIU 
ABSOL WENTOW SZKOt WYZSZYCH 

W dniu. 
między 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

19. r. po-

zwanym dalej "fundatorem", reprezentowanym przez Oby
watela(kę) 

(imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub tytuł służbowy) 
. działającego(ej) na mocy pełnomocnictwa 

a Obywatelem(ką) . 
(imię nazwisko studenta) 

synem-córką 

dnia. 
studentem(ką) . 

. w. 
roku wydziału 

(nazwa wydziału i szkoły wyższej) 

urodzonym(ą) 

'. 

zwanym(ą) dalej "stypendystą", zawarta zostaje następująca 
umowa w przedmiocie warunków przyznania stypendium 
fundowanego: 

§ 1. Stypendysta otrzymywać będzi e za pośrednictwem 
. ' 

(nazwa szkoły wyższej) 
przez 10 miesięcy w roku, począwszy od dnia 

., stypendium fundowane do końca studiów 
według stawek stypendiów fundowanych, określonych prze
pisami w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkól 
wyższych. Stypendium fundowane nie przysługuje w okre
sie ot!MJywania przez stypendystę płatnej praktyki, z wyjąt
ki-em praktyki . odbywanej w miesiącu lipcu. 

§ . 2. Fundator zastrzega sobie prawo kontroli wyników 
-nauki stypendysty. 

§ 3. 1. Stypendysta zobowiązuje się po zakończeniu -stu
diów podjąć pracę u fundatora i wykonywać ją przez okres 

(podać okres, w ciągu którego stypendysta obowiązany jest pracować) 

2. Stypendysta zobowiąZL1je się na żądanie fundatora do 
odbywania u niego lub w zakładach przez niego wskazanych 
praktyk studenckich objętych planen~ studiów i zgodnie że 

skie-rowaniem szkoły wyższej . 

§ 4. Fundator zobowiązuje się 'latrudnić u siebie sty
pendys~ę po zakończeniu studiów w okresie podanym w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy: 
'1) zg·odnie z przepisami 

(określenie przepisów normują-

cych zasady odbywania wstępnego stażu pracy lub praktyki za-
. przez okres . 

wodowej - podyplomowej) 
w celu odbycia wstępnego stażu pracy (praktyki zawo
dowej, podyplomowej), 

2) po ukończeniu wstępnego stażu P,Tacy (praktyki zawo
dowej, podyplomowej) jako 

, (ogólne określenie -l'Odzaju pracy) 
'lgodnie z kierunkiem studiów 

(-określenie kierunku . studiów) 

§ 5. Wynagrodzenie stypendysty -ustalone zostanie zgod
nie z obowiązującymi przepisami z chwilą podjęcia pracy. 

• 

§ 6. Jeżeli stypendysta ze względu na konieczność za,
pewnienia specjalnych warunków odbycia wstępnego stażu . 

pracy (pra'ktyki zawodowej, podyplomowej) zostanie skiero
wany na okres stażu (praktyki) do innego zakładu pracy, 
przewidywany termin podjęcia pracy ulegnie przedłużeniu 

.a okres tego stażu (praktyki). Do ustalon ego w § 3 ust. 1 
okresu, na jaki obie strony zobowiązują się zawr7.eć umowę 

o pracę, wlicza się okres .odbywania stażu (praktyki). 

§ 7. Fundator zobowiązuje się zapewnić stypendyście 

zamiejscowemu, po podjęciu przez niego pracy, mieszkanie 
lub pomieszczenie zastępcze zgodnie z przepisami w spra
wie zatrudniania absolwentów szkól wyższych oraz oflekania 
o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia. 

§ 8. 1. Przewidywany termin podjęcia pracy ustala się 
na O konieczności 

przedłużenia ten:ninu stawienia się do pracy stypendysta obo
wiązany jest zawiadomić fundatora i rozpocząć pracę w 
uzgodnionym z nim terminie . 

2. Stypendysta obowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia 
ukończenia studiów uzgodnić z właściwym pęłnomocnikiem 
Przewodniczącego Komitetu P'racy i Plac do spraw zatrudnie
nia absolwentów szkół wyższych - . dokładną datę stawienia 
się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy. 

3. Podjęcie pracy powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia ukończenia studiów. 

§ 9. 1. W razie uchylania się od wykonania obowiązku 
wynikającego z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnia
niu absolwentów. szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) sty
pendysta obowiązany jest do zwrotu fundatorowi pohranego 
stypendium w calości lub w odpowiedniej części, a Skarbo
wi Państwa - ustalonej właściwymi przepisami części kosz
tów wykształcenia . 

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się -odpowiednio w razie 
r'ozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy sty
pendystyprzed upływem terminu, o kturym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

§ 10. 1. Fundator w porozumieniu ze szkołą wyższą 

c·ofnie stypendium, jeżeli stypendysta przestanie odpowia
dać warunkom określonym w § 4 ust. 1. pkt 1 lub 3 bądż 
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 
1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół 

wyższych (Dz. U. Nr 4, poz. 23), jak również może zawiesić 
stypendium w razie wszczęcia przeciw stypendyście postę

powania dyscyplinarnego. 
2. W razie cofnięcia stypendium może być orzeczony 

obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium. 
§ 11. Umowa niniejsza sporządzona zostaje w tnech 

jednobrzmiących egzemplarzach. Fundator przekazuje szkole 
wyższej dwa egzemplarze umowy, z których jeden egzem
plarz szkoła ~atrzymuje w swoich aktach, a drugi wręcza 

stypendyście. 

(podpis stypendysty) . (podpis · przeds-titwiciela.., fundatora) 


