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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 47/2014 

Rektora UMCS 

 

Regulamin 

 przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  

zadań projakościowych 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 

zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych jest przyznawane i wypłacane 

przez okres 12 miesięcy. 

3. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi nie mniej niż 800zł miesięcznie. 

§ 2 

1. Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych finansowane są ze środków 

przekazanych do dyspozycji dziekanów. 

2. Dziekan, kierując się możliwościami finansowymi wydziału, planuje w każdym roku 

akademickim liczbę stypendiów doktoranckich, o które mogą ubiegać się uczestnicy 

stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wysokość pojedynczego stypendium. 

Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

3. Liczbę stypendiów, o których mowa w ust. 2, planuje się z podziałem na poszczególne 

kierunki i lata studiów doktoranckich – proporcjonalnie do liczby uczestników studiów 

doktoranckich. Dziekan może zaplanować dodatkowe miejsca stypendialne dla osób 

przedłużających studia doktoranckie. 

4. Dziekan w terminie do 10 września przekazuje Rektorowi planowany podział liczby 

miejsc stypendialnych oraz planowaną wysokość pojedynczego stypendium o których 

mowa w ust. 2 i 3. 

5. Informacja o liczbie stypendiów, ich podziale na poszczególne lata i kierunki studiów 

oraz wysokości pojedynczego stypendium, po zaakceptowaniu przez Rektora, podlega 
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bezzwłocznemu ogłoszeniu na stronie internetowej uczelni lub wydziału oraz na tablicy 

ogłoszeń dziekanatu - w terminie do 20 września każdego roku. 

§ 3 

1. Rektor powołuje wydziałowe komisje doktoranckie odrębnie dla każdego kierunku 

studiów. 

2. W skład komisji wchodzi: 

1) kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego, 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wykonujących pracę na wydziale 

prowadzącym dany kierunek studiów, posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub 

kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na 

podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

3) przedstawiciel doktorantów wyznaczony uchwałą Wydziałowej Rady Samorządu 

Doktorantów. 

3. Zadaniem wydziałowej komisji doktoranckiej zwanej dalej „komisją” jest: 

1) opracowanie zasad punktacji wniosków, 

2) opiniowanie i punktowanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

3) opiniowanie i punktowanie wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

4. W przypadku parzystej liczby członków komisji, w sytuacji nierozstrzygniętej, głos 

decydujący ma przewodniczący. 

5. Dziekan wydziału przedkłada Rektorowi proponowany skład komisji w terminie do  

10 czerwca każdego roku. 

Warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich 

§ 4 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej                             

i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 
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3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres o ile dziekan wydziału zaplanuje 

odpowiednie środki zgodnie z § 2 ust. 2 i 3.  

4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego w okresie 

przedłużenia studiów doktoranckich jest: 

1) terminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z programu studiów 

doktoranckich, na latach studiów poprzedzających przedłużenie, 

2) uzyskanie dobrych lub bardzo dobrych wyników z egzaminów objętych 

programem studiów doktoranckich, 

3) wszczęcie przewodu doktorskiego przed upływem czterech lat studiów, 

4) prowadzenie długotrwałych badań naukowych w trakcie przedłużenia studiów. 

§ 5 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek złożony w terminie do 30 

września przez uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich. Integralną częścią 

wniosku jest karta osiągnięć naukowych doktoranta zawierająca dla doktorantów 

ubiegających się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich ocenę 

doktoranta wystawioną przez opiekuna naukowego albo promotora. 

2. W przypadku pierwszego roku studiów termin składania wniosków upływa 10 

października. 

3. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się do właściwego kierownika studiów 

doktoranckich. 

4. Szczegółową punktację osiągnięć doktoranta opracowuje corocznie komisja i podaje do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziału. Zasady 

punktacji podaje się do wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, w którym punktacja będzie stosowana. 

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników pierwszego roku 

studiów doktoranckich określa załącznik nr 1, a dla uczestników drugiego i kolejnych lat 

studiów doktoranckich załącznik nr 2. 

§ 6 

1. Informacje zawarte we wniosku złożonym przez doktoranta podlegają sprawdzeniu przez 

właściwą komisję. 

2. Na podstawie karty osiągnięć naukowych doktoranta, komisja sporządza punktowy 

ranking uczestników studiów doktoranckich, którzy ubiegają się o stypendium 

doktoranckie, kierując się szczegółową punktacją o której mowa w § 5 ust. 4. 

3. Ranking sporządza się osobno dla każdego kierunku i roku studiów doktoranckich. Lista 

rankingowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń wydziału. 

4. Na podstawie miejsca uczestnika studiów doktoranckich w rankingu, o którym mowa  

w ust. 2, komisja, wydaje opinię, którą wraz z wnioskiem uczestnika studiów 

doktoranckich oraz listą rankingową przekazuje Rektorowi w ciągu 14 dni od daty upływu 

terminu do składania wniosków. 
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§ 7 

1. Rektor podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego. 

2. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Rektor bierze pod uwagę 

rekomendację wyrażoną w opinii o której mowa w § 6 ust 4. 

3. Od decyzji wydanej przez Rektora uczestnikowi studiów doktoranckich służy wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania. 

§ 8 

1. Rektor może przyznać dodatkowe stypendia doktoranckie finansowane ze środków 

będących w dyspozycji Rektora – zwane dalej „stypendium rektorskim”. 

2. Liczbę i wysokość stypendiów rektorskich dla uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich poszczególnych wydziałów ustala corocznie Rektor. 

3. Stypendium rektorskie mogą otrzymać doktoranci na latach III – IV. 

4. Po sporządzeniu listy rankingowej, o której mowa w § 6 ust. 3 kierownicy studiów 

doktoranckich niezwłocznie, nie później niż do 14 października, przekazują Prorektorowi 

ds. Kształcenia wnioski doktorantów, którzy zajęli 1 miejsce na liście rankingowej danego 

roku i kierunku studiów, wraz z kopią listy rankingowej. 

5. Prorektor ds. Kształcenia opiniuje przedłożone wnioski i przekazuje je Rektorowi. 

6. Spośród doktorantów, o których mowa w ust. 4, po zapoznaniu się z ich wnioskami, 

Rektor wskazuje doktorantów, którzy otrzymają stypendium rektorskie. 

7. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. Pierwszej wypłaty stypendium 

rektorskiego dokonuje się w terminie do 10 listopada z wyrównaniem za miesiąc 

październik. 

8. Nie łączy się stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 2 ze stypendium rektorskim.  

9. Otrzymanie stypendium rektorskiego nie wyłącza możliwości pobierania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. 

 

Warunki i tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

§ 9 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej  

i dydaktycznej.  

2. 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. 

3. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich (II-IV) zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może 
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być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub 

badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym 

złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium. 

4. 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. 

5. Kryteria oceny wniosków, o których mowa w § 10, opracowuje corocznie komisja  

i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziału. 

Zasady punktacji podaje się do wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, w którym punktacja będzie stosowana. 

6. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości 

kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 

§ 10 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych przyznawane jest na wniosek złożony w terminie do 30 września przez 

uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich.  

2. W przypadku pierwszego roku studiów termin składania wniosków upływa 10 

października. 

3. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się do właściwego kierownika studiów 

doktoranckich. 

4. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników 

pierwszego roku studiów doktoranckich określa załącznik nr 3, a dla uczestników 

drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich załącznik nr 4. 

§ 11 

1. Informacje zawarte we wniosku złożonym przez doktoranta podlegają sprawdzeniu przez 

właściwą komisję. 

2. Komisja sporządza punktowy ranking uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 

którzy ubiegają się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych, kierując się szczegółową punktacją o której 

mowa w § 9 ust. 5. 

3. Ranking sporządza się osobno dla każdego kierunku i roku studiów doktoranckich. Lista 

rankingowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń wydziału. 

4. Na podstawie miejsca uczestnika studiów doktoranckich w rankingu, o którym mowa  

w ust. 2 i 3, komisja, sporządza listę 30% najlepszych doktorantów, z zachowaniem 

następujących zasad: 

1) liczba doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej, których 

rekomenduje się do zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych nie może przekroczyć 

30%, 



6 

 

2) liczbę zwiększeń stypendium rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy kierunki  

i lata studiów z zastrzeżeniem pkt. 3, 

3) na każdym roku studiów doktoranckich przyznaje się co najmniej jedno 

zwiększenie stypendium, o ile nie narusza to pkt. 1. 

5. Na podstawie miejsca uczestnika studiów doktoranckich w rankingu, o którym mowa  

w ust. 3 komisja opiniuje wniosek doktoranta, który przekazuje Rektorowi w ciągu 14 dni 

od daty upływu terminu do jego złożenia. 

6. Wraz z wnioskami komisja przekazuje Rektorowi kopię list o których mowa w ust. 3 i 4 

oraz imienny wykaz wszystkich uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

(zarówno ubiegających się jak i nie ubiegających o zwiększenie stypendium) z podziałem 

na lata i kierunki studiów. 

§ 12 

1. Rektor podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania zwiększania stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

2. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Rektor bierze pod uwagę opinię 

komisji o której mowa w § 11 ust. 5. 

3. Od decyzji wydanej przez Rektora uczestnikowi studiów doktoranckich służy wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania 

Zasady wypłaty stypendium doktoranckiego 

§ 13 

1. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wypłacane są z góry, w terminie 

do 10 dnia każdego miesiąca. 

2. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za miesiąc październik wypłaca 

się nie później niż do 10 listopada. 

§ 14 

1. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje 

się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

2. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia  

w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 

studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn 

kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy,  

o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 

sześć miesięcy. 
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3. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, która nadała uczestnikowi studiów 

doktoranckich stopień doktora może podjąć uchwałę w przedmiocie wyróżnienia 

rozprawy doktorskiej o którym mowa w ust. 2. 

§ 15 

Kompetencje określone w § 3 ust. 1, § 7 ust. 1, § 12 ust. 1  może wykonywać Prorektor               

ds. Kształcenia na podstawie upoważnienia Rektora. 

Przepisy przejściowe 

§ 16 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wydziałowe komisje doktoranckie niezwłocznie dostosowują opracowane na podstawie 

uprzednio obowiązującego regulaminu o którym mowa w ust. 3 zasady punktacji 

wniosków do przepisów niniejszego regulaminu i rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie studiów doktoranckich  

i stypendiów doktoranckich, ogłaszając wprowadzone zmiany na tablicach ogłoszeń  

i stronach internetowych wydziałów. 

3. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z 

dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie 

zadań projakościowych (zm. 51/2012, 97/2013). 


