ZARZĄDZENIE
Nr 41/2015
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 28 lipca 2015 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 47/2014 Rektora UMCS z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 200 oraz 94b ust. 1 pkt. 5 i art. 200a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),

zarządzam:
§1
W Regulaminie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 słowo „przez” zastępuje się wyrazem „na”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rektor powołuje doktorancką komisję stypendialną odrębnie dla każdego
kierunku studiów.”
3) w § 3 w ust. 2 po słowach „albo stopień doktora habilitowanego sztuki” skreśla
się wyrażenie: „lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin
artystycznych”;
4) w § 3 w ust. 3 skreśla się wyraz „wydziałowej”;
5) w § 4 w ust. 2 pkt 3 po słowach: „wykazał się” skreśla się wyraz „znaczącymi”;
6) w § 4 w ust. 4 po wyrazie „jest” dodaje się słowa: „spełnienie łącznie
następujących warunków”;
7) w § 4 w ust. 4 pkt 2 wyrażenie: „wyników z egzaminów” zastępuje się słowami:
„ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń”;

8) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O przyznanie stypendium rektorskiego mogą ubiegać się doktoranci, którzy
mają otwarty przewód doktorski i zajęli pierwsze miejsca na listach
rankingowych, o których mowa w § 6. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium
doktoranckiego, uczestnik studiów doktoranckich składa list motywacyjny
zawierający prezentację prowadzonych badań naukowych.”;
9) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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, o których mowa w
ust. 3, wraz z kopią listy rankingowej.”;
10) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prorektor ds. Kształcenia, po zasięgnięciu opinii przedstawiciela
Uczelnianego Samorządu Doktorantów, opiniuje przedłożone wnioski i przekazuje
je Rektorowi.”;
11) w § 8 w ust. 7 termin: „10 listopada” zastępuje się terminem: „20 listopada”;
12) w § 9 w ust. 2 po słowach: „jednolitych studiach magisterskich” skreśla się:
słowa: „lub w postępowaniu rekrutacyjnym”, a dodaje się: „(średnia ocen ze
studiów pomiędzy 4,51 – 5,0) lub uzyskał ocenę bardzo dobrą z postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie.”;
13) w § 9 w ust. 3 wyrażenie: „w pracy dydaktycznej lub badawczej albo
osiągnięciami artystycznymi” zastępuje się słowami: „w pracy naukowej i
dydaktycznej”;
14) w § 9 w ust. 6 wyrażenie: „przyznaje się” zastępuje się słowami: „mogą zostać
przyznane”;
15) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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) za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 30%
doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium na
danym roku studiów doktoranckich uznaje się liczbę doktorantów
według stanu aktualnego na dzień sporządzania listy rankingowej,
2) liczba doktorantów, których rekomenduje się do zwiększenie
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych nie może przekroczyć 30% doktorantów danego
roku studiów. Jeżeli obliczona w ten sposób liczba uprawnionych nie
stanowi liczby całkowitej, to zaokrąglając liczbę z wartościami
dziesiętnymi, stosuje się następujące zasady: jeżeli liczba po przecinku
stanowi wartość z przedziału od 0 do 5 zaokrągla się ją w dół, jeżeli z
przedziału od 6 do 9 to zaokrągla się ją w górę z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) na każdym roku studiów doktoranckich przyznaje się co najmniej jedno
zwiększenie stypendium,
4) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów na danej liście
rankingowej przez większą liczbę doktorantów niż liczba doktorantów
uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego,
która została obliczona na podstawie pkt. 2 i 3, Rektor na wniosek
komisji określi dodatkowe kryteria oceny doktorantów, w celu

przeprowadzenia przez Komisję ponownej oceny doktorantów, którzy
pierwotnie uzyskali jednakową liczbę punktów.
16) w § 11 w ust. 6 na końcu zdania dodaje się słowa: „według stanu aktualnego na
dzień sporządzenia listy rankingowej”;
17) w § 13 w ust. 2 termin: „10 listopada” zastępuje się terminem: „20 listopada”;
18) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia
doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów
oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do
terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów
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 dłuższy
jednak niż 6 miesięcy.”;
19) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Doktoranckie komisje stypendialne 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 24 października 2014 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, ogłaszając wprowadzone
zmiany na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych wydziałów.”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

