
 

 

 

 

 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych zagranicznych 

doktorantów, kształcących się w Szkołach Doktorskich  

w ramach Projektu „UMCS Doctoral Schools-Your Success in Globalized World of 

Science” 
 

 

 

§ 1 

[Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów dla najlepszych zagranicznych 

doktorantów w ramach Projektu „UMCS Doctoral Schools-Your Success in Globalized World of 

Science”. 

2. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych zagranicznych doktorantów, 

kształcących się w Szkołach Doktorskich UMCS w ramach Projektu pt. UMCS Doctoral Schools-

Your Success in Globalized World of Science” zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w 

oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr BPI/STE/2021/1/00006/U/00001, zawartą 

pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, zwanym dalej Beneficjentem, a Narodową 

Agencją Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Agencją.  

3. Stypendia są finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  

STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich  

4. Stypendia mogą być wypłacane doktorantom zagranicznym przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że 

w roku akademickim 2021/2022 stypendia wypłacane będą przez 6 miesięcy od kwietnia do 

września 2022 r, zaś w roku akademickim  2023/2024  nie dłużej niż do 30 września  2024 roku.  

5. Beneficjent planuje przyznanie łącznie 8 stypendiów  dla  doktorantów zagranicznych kształcących 

się w Szkołach  Doktorskich UMCS w toku realizacji projektu, którzy otrzymają najwyższą ocenę 

przyznaną przez Komisję w oparciu o przyjęte kryteria. Maksymalna liczba stypendiów w kolejnych 

latach kształtować się będzie następująco: 

1)  2 w roku akademickim 2021/2022 

2)  3 w roku akademickim 2022/2023 

3)  3 w roku akademickim 2023/2024 

6. W roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 stypendia będą przyznawane semestralnie – w 

okresach: październik 2022 – marzec 2023; kwiecień 2023 – wrzesień 2023; październik 2023 – 

marzec 2024; kwiecień 2024 – wrzesień 2024. 

7.  Przewidywana kwota stypendium to 3000 PLN brutto-brutto m-c. Stypendia będą uzupełnieniem 

dla stypendiów dla doktorantów, o którym mowa w art. 209  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce.  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

§ 2 

[Sposób kwalifikacji kandydatów do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów 

zagranicznych ] 

1. O stypendium mogą się  ubiegać wyłącznie zagraniczni doktoranci Szkół Doktorskich UMCS . 

2. Stypendium  przyznaje Rektor na wniosek doktoranta. 

3. Oceny wniosku dokonywać będzie powołana Komisja, która zarekomenduje Rektorowi 

kandydatów do otrzymania stypendium. Na podstawie opinii Komisji, Rektor przyzna stypendia. 

4. W skład Komisji będą wchodzić m.in. Dyrektorzy Szkół Doktorskich, Prorektor ds. Nauki i 

Współpracy Międzynarodowej oraz po jednym przedstawicielu doktorantów reprezentujących 

każdą Szkołę Doktorską wskazanym przez Samorząd Doktorantów.   

5. Wniosek o przyznanie stypendium  w roku akademickim 2021/2022 doktorant składa w terminie do 

dnia 15 marca 2022 roku. Terminy składania wniosków w następnych latach będą podane ze 

stosownym wyprzedzeniem w Biurze Projektu ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin oraz na stronie 

internetowej (www.szkolydoktorskie.umcs). 

6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej szkoły doktorskiej 

( www.szkolydoktorskie.umcs ). 

7. Informacje zawarte we wniosku złożonym przez doktoranta podlegają sprawdzeniu przez Komisję. 

8. Doktoranci otrzymają stypendium po spełnieniu dwóch kluczowych kryteriów, tj.  

- po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego  

oraz  

- uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji w oparciu o ustalone kryteria określone w niniejszym 

regulaminie w pkt 8 niniejszego paragrafu. 

9. Kryteria oceny:  

a) średnia ocen uzyskanych z przedmiotów (zaliczenia i egzaminy), przewidzianych planem 

kształcenia w semestrze poprzedzającym składanie wniosku o stypendium – waga 10; 

b) ocena postępów w pracy naukowej doktoranta wraz z opinią promotora – waga 10; 

c) publikacje naukowe zgodne z dyscypliną naukową w której odbywa się kształcenie i z listy 

czasopism punktowanych – 40; 

d) czynny udział doktoranta w konferencjach naukowych z wystąpieniem ustnym – waga 10 ; 

e) udział w projektach badawczych, grantach naukowych (potwierdzonych zawartą umową) 

lub uzyskanie stypendiów albo staży w instytucjach naukowych lub badawczych – waga 

30.  

10. Komisja sporządza punktowy ranking doktorantów, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium. 

Komisja tworzy listę podstawową i listę rezerwową kandydatów do stypendiów. 

11. W przypadku przyznania stypendium  z doktorantem zostanie zawarta umowa stypendialna zgodna 

ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

12. Wypłata stypendium warunkowana jest przebywaniem stypendysty na terenie RP, z wyłączeniem 

okresu mobilności finansowanej w ramach projektu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 3 

[Wypłata stypendiów postępów naukowych stypendysty] 

 

1. Płatność stypendium odbywać się będzie każdego uprawnionego miesiąca, co pozwoli na 

zapewnienie stabilności materialnej doktorantowi i będzie czynnikiem dyscyplinującym do działań 

na rzecz dobrych wyników studiów i ponownego uzyskania stypendium. 



 

 

2. Ocena będzie dokonywana na podstawie niniejszego Regulaminu, określającego sposób 

kwalifikacji kandydatów do otrzymania stypendium. 

 

 

§ 4 

[Zasady wstrzymania wypłaty stypendiów na kolejny okres] 

1. Czynnikiem powodującym wstrzymanie wypłaty stypendium będzie rezygnacja doktoranta z 

kształcenia w szkole doktorskiej lub skreślenie go z listy doktorantów. W takiej sytuacji stypendium 

będzie wstrzymywane od kolejnego miesiąca. 

2. W przypadku wstrzymania wypłaty stypendium doktorantowi zagranicznemu Komisja przyznaje 

stypendium doktorantowi z listy rezerwowej. W przypadku braku listy rezerwowej zostanie 

przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. 

 

 

§ 5 

[Przepisy końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań  

w przedmiocie przyznania stypendiów dla zagranicznych doktorantów, kształcących się w Szkołach 

Doktorskich UMCS w ramach Projektu „UMCS Doctoral Schools-Your Success in Globalized 

World of Science” przyznawanych od roku akademickiego 2021/2022. 

 

 

 

 

 

Data podpisania 


