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Załącznik do zarządzenia nr 115/22 Rektora  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 26 września 2022 r. 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 

Zasady przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów grupy anglojęzycznej 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy 

rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2022/2023 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów jest przyznawane z Własnego Funduszu 

Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na 

podstawie art. 420 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. DZ.U.2022.574 z późn.zm.), zwanej dalej "Ustawą".  

2. Zapisy regulaminu zostały ustalone w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów UMP. 

 

§ 2 

 

1. Regulamin dotyczy doktorantów realizujących kształcenie w anglojęzycznej grupie Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Doctoral 

School), którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2022/2023, zwanych dalej 

„doktorantami”. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium za osiągnięcia 

naukowe dla doktorantów grupy anglojęzycznej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego dalej "stypendium za 

osiągnięcia naukowe". 

 

§ 3 

 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe, okresie jego pobierania oraz 

wysokości podejmuje powołana przez Rektora Komisja stypendialna ds. stypendium za 

osiągnięcia naukowe w Szkole Doktorskiej zwana dalej "komisją", której przewodniczy 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Rady Samorządu 

Doktorantów UMP. 

2. Prawo do otrzymywania stypendium za osiągnięcia naukowe  przysługuje wyróżniającym się 

w pracy naukowej doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w grupie anglojęzycznej Szkoły 

Doktorskiej UMP w roku akademickim 2022/2023 i którzy otrzymują stypendium 

doktoranckie. Stypendium za osiągnięcia naukowe  można przyznać doktorantom na 2, 3 i 4 

roku kształcenia, jednak nie więcej niż 60% najlepszych doktorantów na danym roku ww. 

grupy Szkoły Doktorskiej. Liczbę uprawnionych oblicza się odpowiednio według stanu na 

dzień 30 września 2023, 2024, 2025 roku. Jeżeli obliczona w ten sposób liczba uprawnionych 

nie stanowi liczby całkowitej, zostaje zaokrąglona w dół. 
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3. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku akademickim na stypendium za 

osiągnięcia naukowe  dla doktorantów określa Rektor. 

4. Minimalna wysokość kwoty stypendium za osiągnięcia naukowe wynosi 500 zł miesięcznie, a 

maksymalna nie przekracza 2000 zł miesięcznie.  
 

Kryteria przyznawania stypendium 

 

§ 4 

 

1. O przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się doktorant, który 

terminowo realizuje program szkoły doktorskiej. 

2. Stypendium za osiągnięcia naukowe  na drugim roku i kolejnych latach Szkoły Doktorskiej 

może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej oraz 

zrealizował założenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku, a w szczególności spełnił łącznie następujące warunki:  

1) zaliczył wszystkie przedmioty ujęte w harmonogramie realizacji zajęć w szkole doktorskiej 

dla danego roku i nie posiada zaległości z lat poprzednich, 

2) otrzymał pozytywną opinię promotora dot. osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej. 

3. Wyróżniające się osiągnięcia w pracy naukowej: 

- w roku akademickim 2022/2023 od 1 października 2022 do 20 lipca 2023; 

- w roku akademickim 2023/2024 od 21 lipca 2023 do 20 lipca 2024; 

- w roku akademickim 2024/2025 od 21 lipca 2024 do 20 lipca 2025; 

oceniane są na podstawie następujących kryteriów:  

1) opublikowane artykuły naukowe (doi lub potwierdzenie od redakcji o przyjęciu do druku) 

w czasopismach recenzowanych z listy MEiN: punktacja 0 - 100 

dokumenty potwierdzające: kserokopia pierwszej strony publikacji lub wykaz bibliografii 

biblioteki UMP, 

ocenie podlega: liczba publikacji, rodzaj publikacji (oryginalna/poglądowa), kolejność 

autorstwa, punktacja czasopisma; 

2) upowszechnianie wiedzy (aktywny udział doktoranta w konferencjach naukowych, 

prezentowanie doniesień, plakatów oraz inne): punktacja 0 – 50 

dokumenty potwierdzające: kserokopia streszczenia z książki abstraktów lub inny 

dokument potwierdzający czynny udział w konferencji, 

ocenie podlega: liczba wystąpień, rodzaj konferencji (krajowa/międzynarodowa), miejsce 

konferencji (kraj/zagranica), język konferencji (polski/angielski), uzyskana nagroda za 

wystąpienie; 

3) działalność naukowo-organizacyjna: (osiągnięcia podlegające ocenie Komisji) punktacja 0-

25  

Tryb przyznawania stypendium 

 

§ 5 

 

1. Stypendium za osiągnięcia naukowe  przyznaje się na wniosek doktoranta. 

2. Doktorant   składa   wniosek  w formie papierowej wraz z załącznikami w Biurze Szkoły 

Doktorskiej UMP do 20 lipca danego roku.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe  zawiera: 
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1) dane osobowe doktoranta (w tym numer PESEL/nr Paszportu); 

2) wykaz osiągnięć w pracy naukowej; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3: 

4. Do wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe dołącza się opinię promotora 

dot. osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta za miniony rok akademicki 

przedstawioną w sprawozdaniu rocznym. 

5. Komisja dokonuje oceny wniosków i tworzy listę rankingową. 

6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia naukowe ma charakter 

ostateczny. 

 

 

Wypłata zwiększenia stypendium 

 

§ 6 

 

1. Stypendium za osiągnięcia naukowe wypłacane jest miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu 

roboczym miesiąca, w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 

doktoranta do wypłaty stypendium doktoranckiego. 

2. Stypendium za osiągnięcia naukowe wypłaca się przez okres podany w decyzji. 

 

§ 7 

 

1. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium za osiągnięcia naukowe z chwilą 

skreślenia z listy uczestników szkoły doktorskiej. 

2. W szczególnych przypadkach wypłata stypendium za osiągnięcia naukowe może zostać 

wstrzymana decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 wypłaty stypendium za osiągnięcia naukowe zaprzestaje 

się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 

stała się ostateczna. 

4. W przypadku określonym w ust. 2 wypłaty stypendium za osiągnięcia naukowe zaprzestaje 

się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Dyrektor podjął 

decyzję o wstrzymaniu.  


