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Strona Wydziału Biologii i Biotechnologii: 

Strona główna / Wydziały / Biologii i Biotechnologii / Informacje dla doktorantów 
(http://www.umcs.pl/pl/informacje-dla-doktorantow,2103.htm) 

 

Studia biologiczne III stopnia (doktoranckie) 

Zasady studiowania, harmonogram przebiegu studiów 

(http://www.binoz-programy.umcs.lublin.pl/biolog09.html) 

 

Studia biotechnologiczne III stopnia (doktoranckie) 

Zasady studiowania, harmonogram przebiegu studiów 

(http://www.binoz-programy.umcs.lublin.pl/biotec09.html) 

 

 

Przewodnicząca WRSD: 

Adrianna Dudek 

tel. kom. +48 697 025 494 

annairda2711@gmail.com 

pok. 303A 

Wiceprzewodniczący WRSD: 

Adrian Zając 

tel. kom. +48 665 292 177 

arathorn211@gmail.com 
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STYPENDIA: 

1. Stypendium doktoranckie (http://www.umcs.pl/pl/stypendium-doktoranckie-i-projakosciowe,6182.htm) 

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta ustalają Doktoranckie Komisje Stypendialne  

Termin składania wniosków – 10.10.2015 r. 

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Stypendium doktoranckie wypłacane jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 
Stypendium doktoranckie za miesiąc październik wypłaca się nie później niż do 10 listopada. 

Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

Stypendium doktoranckie przyznawane jest z podziałem na poszczególne kierunki i lata studiów 
doktoranckich. 

Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

 

2. Stypendium projakościowe (http://www.umcs.pl/pl/stypendium-doktoranckie-i-projakosciowe,6182.htm) 

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta ustalają Doktoranckie Komisje Stypendialne 

Termin składania wniosków – 10.10.2015 r. 

Na pierwszym roku studiów doktoranckich zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi, 
który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo 
jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych wypłacane jest z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Zwiększenie 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za 
miesiąc październik wypłaca się nie później niż do 10 listopada. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych przyznawane jest z podziałem na poszczególne kierunki i lata studiów 
doktoranckich. 

Uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów 
na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych wynosi nie mniej niż 800zł miesięcznie. 

 

http://www.umcs.pl/pl/stypendium-doktoranckie-i-projakosciowe,6182.htm
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3. Stypendium Rektora (http://umcs.pl/pl/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow,141.htm) 

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta ustalają Doktoranckie Komisje Stypendialne 

Termin składania wniosków – 15.10.2015 r. 

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium Rektora może być przyznane 
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Procent uprawnionych do stypendium Rektora, nie mniejszy niż 5% i nie większy niż 15%, ustala 
corocznie na rok akademicki UKSD w drodze uchwały. 

W przypadku doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów WKSD wydaje opinię w oparciu o 
ranking przygotowany przez komisje rekrutacyjne. 

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są na wniosek doktoranta. Uwzględniane są 
takie osiągnięcia, jak: średnia ocen, praca dydaktyczna, postępy w pracy naukowej i 
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, publikacje, udział w konferencjach, udział w projektach 
badawczych, działalność na rzecz uczelni. Szczegółowe zasady punktacji ustala Wydziałowa 
Komisja Stypendialna Doktorantów - informacje można uzyskać w dziekanacie, u kierowników 
studiów doktoranckich i w Wydziałowym Samorządzie Doktorantów. 

W przypadku doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów uwzględnia się średnią ocen ze 
studiów (ze studiów, których dyplom stanowił podstawę przyjęcia na studia doktoranckie), 
dotychczasową działalność naukową i wyniki postępowania rekrutacyjnego 
 

4. Stypendium socjalne (http://umcs.pl/pl/stypendia-socjalne,140.htm#page-1) 

OO  ssttyyppeennddiiuumm  ssooccjjaallnnee  uubbiieeggaaćć  ssiięę  mmooggąą  ssttuuddeennccii  lluubb  ddookkttoorraannccii,,  kkttóórrzzyy::  

 znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 850,20zł netto (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego 
roku podatkowego) - dochód można wyliczyć przy użyciu kalkulatora dochodów 

 są obywatelami polskimi 

 są cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

 złożą odpowiednio udokumentowany wniosek 

AAbbyy  uubbiieeggaaćć  ssiięę  oo  ssttyyppeennddiiuumm,,  nnaalleeżżyy::    

 wypełnić wniosek 

 dołączyć komplet dokumentów poświadczający sytuację materialną studenta/doktoranta 
i jego rodziny 

 złożyć wniosek do właściwej Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej  (we właściwym 
dziekanacie) 

PPrrzzyy  ookkrreeśśllaanniiuu  ssyyttuuaaccjjii  mmaatteerriiaallnneejj  ssttuuddeennttaa  lluubb  ddookkttoorraannttaa,,  kkttóórryy  nniiee  ssppeełłnniiaa  kkrryytteerriiuumm  

ssaammooddzziieellnnoośśccii  ffiinnaannssoowweejj,,  ssąą  bbrraannii  ppoodd  uuwwaaggęę::  

 student 

 małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w 
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek 

http://umcs.pl/pl/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow,141.htm
http://umcs.pl/pl/stypendia-socjalne,140.htm#page-1


 

 
4 

 
 rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w 
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek 

SSttuuddeenntt  ssppeełłnniiaa  kkrryytteerriiuumm  ssaammooddzziieellnnoośśccii  ffiinnaannssoowweejj  ww  pprrzzyyppaaddkkuu,,  ggddyy::  

 posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym 

 posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym 

 jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i w bieżącym roku podatkowym 
nie był mniejszy niż 850,20 zł netto 

 nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami lub jednym 
z nich 

W przypadku małżeństw kryterium samodzielności finansowej musi spełniać jeden z 
małżonków. 

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie! 

PPooddssttaawwoowwee  ddookkuummeennttyy  wwyymmaaggaannee  pprrzzyy    uubbiieeggaanniiuu  ssiięę  oo  ssttyyppeennddiiuumm    ssooccjjaallnnee::  

 zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego od wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny o wysokości dochodu wraz z informacją o podatku i składkach na ubezpieczenie 
społeczne, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
na zasadach ogólnych, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym 

 dokumenty poświadczające dochody nieopodatkowane (np. alimenty) 

 w przypadku, gdy student ma uczące się rodzeństwo, powinien dostarczyć:  

- rodzeństwo w wieku do 18 lat – skrócony odpis aktu urodzenia lub inny 
urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka 

- rodzeństwo w wieku powyżej 18 lat – zaświadczenie ze szkoły/uczelni 

 zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w poprzednim roku w 
hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych (w przypadku uzyskiwania dochodów z 
gospodarstwa rolnego) 

 zaświadczenie (np. z ZUS, zakładu pracy, KRUS) lub oświadczenie o wysokości faktycznie 
opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskiwany 
był dochód 
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5. Załącznik A (OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE BADAWCZYM / GRANCIE) 

Przykład: Projekt badawczy (grant) został przyznany na 4 lata, a udział doktoranta w nim 

przewidziany jest na 20%. 

W danym roku akademickim cały zespół badawczy ma do zrealizowania 100% założeń na dany rok. 

Przez 4 lata kumuluje się to do 400%, które stanowią faktyczne 100% projektu badawczego (grantu). 

Np. w pierwszym roku wykonywania projektu badawczego (grantu) doktorant wykonał 30%, 

w drugim – 25%, w trzecim – 15% i w czwartym – 10%, co łącznie daje 80%, które stanowi 

20% faktycznego udziału doktoranta w projekcie badawczym (grancie) [(80% x 100%) / 400% = 20%]. 

 Cały zespół Doktorant 

1 rok 100% 30% 

2 rok 100% 25% 

3 rok 100% 15% 

4 rok 100% 10% 

RAZEM 400% (100% GRANTU) 80% (20% GRANTU) 

 


