
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 16/2022 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 17 października 2022 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych finansowanych z programu STER Agencji NAWA 

dla najlepszych doktorantów realizujących Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w trybie anglojęzycznym – na rok 2023 

 

§ 1 

1. Stypendium naukowe, zwane dalej „stypendium”, może otrzymać doktorant, który: 

a) rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku 

akademickim 2021/2022 w trybie anglojęzycznym (od 1 października 2021r.), 

b) realizuje projekt doktorski pod opieką dwóch promotorów, w tym jednego z zagranicy,  

c) przedstawił indywidualny plan badawczy. 

2. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy, począwszy od stycznia 2023 r. 

3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia pochodzą ze wsparcia systemowego uzyskanego z 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do projektu STER Umiędzynarodowienie szkół 

doktorskich, a sposób ich rozdziału odbywa się zgodnie z zapisami następujących dokumentów: 

a) Projektu PUMSTER z Agencji NAWA przyznanego Szkole Doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie decyzji z dnia 

14.12.2020 o numerze PPI/STE/2020/1/00014/DEC/02 na okres 04.01.2021-29.12.2023, 

zwanego dalej Projektem, 

b) Regulaminu Programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich z dnia 15.07.2020 r., 

zwanego dalej Regulaminem STER. 

 

§ 2 

1. Stypendium może otrzymać maksymalnie 15 doktorantów. 

2. Doktorant, któremu przyznano stypendium w roku 2022 może ubiegać się o przyznanie stypendium 

na rok 2023. 

 

§ 3 

1. Stypendium przyznawane jest w skali trzystopniowej, jako: 

a) stypendium I stopnia w kwocie 1000 zł miesięcznie, 

b) stypendium II stopnia w kwocie 750 zł miesięcznie, 

c) stypendium III stopnia w kwocie 500 zł miesięcznie. 

2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu może przyznać nie więcej niż 5 

stypendiów w każdej kategorii wymienionej w ust. 1. 

 

§ 4 

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta złożony do Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

2. Doktorant składa wniosek drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej doctoralschool@ump.edu.pl 

według wzoru ogłoszonego Komunikatem Dyrektora Szkoły Doktorskiej.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w §1 ust. 1 należy złożyć do dnia 30 listopada 

2022 r. 

mailto:doctoralschool@ump.edu.pl


Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 16/2022 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 17 października 2022 r. 

4. Ocenie podlegają publikacje naukowe opublikowane lub przyjęte do druku (niezbędny numer DOI) 

w międzynarodowych czasopismach indeksowanych. Oceniane będą prace z okresu od 1 

października 2021 do 30 listopada 2022r. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wymienionych w ust. 4 osiągnięć, 

tj. wydruk z bibliografii Biblioteki Głównej UMP lub kserokopia pierwszej strony publikacji z 

informacją dotyczącą daty publikacji i pełną nazwą oraz punktacją czasopisma / potwierdzenie 

przyjęcia pracy do druku z danymi bibliograficznymi publikacji i numerem DOI. 

6. Złożony wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym i merytorycznym przez powołany 

przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej – Komitet Stypendialny Projektu PUMSTER. Każdy członek ww. 

Komitetu, który jest spokrewniony lub spowinowacony z wnioskodawcą jest wyłączony z udziału w 

dalszym postępowaniu. 

7. W przypadku uchybień formalnych, wniosek jest kierowany drogą mailową do wnioskodawcy z 

prośbą o wprowadzenie uzupełnień w terminie 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia. W 

przypadku nie wprowadzenia ww. uzupełnień w podanym wyżej terminie wniosek pozostaje bez 

rozpoznania.  

8. Nie wzywa się do usunięcia braków we wniosku dotyczących wykazów osiągnięć oraz dokumentacji 

stanowiącej potwierdzenie osiągnięć. 

9. Ocena merytoryczna złożonego wniosku polega na przyznaniu punktów, których suma będzie 

stanowiła o odpowiednim pozycjonowaniu doktoranta na liście rankingowej.  

Prace oceniane są wg następującej punktacji: 

 
Punktacja MNiSW (od roku 2019) za publikacje z IF 

punktacja czasopisma 
20 
pkt 

40 
Pkt 

70 
pkt 

100 
pkt 

140  
pkt 

200  
pkt 

kolejność autorstwa              

pierwszy 3 4 6 8 12 20 

drugi 2 3 4 6 9 12 

trzeci lub dalszy 1,5 2 3 4 5 6 

Punktacja MNiSW (od roku 2019) za publikacje bez IF 

punktacja czasopisma 20 pkt 20-200 pkt 

kolejność autorstwa          

pierwszy 1,0 1,5 

drugi 0,75 1,0 

trzeci lub dalszy 0,5 0,75 

 

10. Wyniki rankingu wraz z informacją o przyznaniu stypendiów publikuje się na stronie Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nie później niż 2 miesiące od dnia, w którym 

zakończono nabór wniosków. 

11. Od decyzji o nieprzyznaniu finansowania, nie przysługuje odwołanie. 
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12. Konkurs może zakończyć się bez rozdzielenia wszystkich stypendiów w przypadku małej liczby 

wniosków lub budzącego wątpliwości poziomu przygotowania dokumentacji. Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla puli 

niewykorzystanych stypendiów po upływie 7 dni od czasu ogłoszenia wyników pierwszego 

konkursu. 

§ 5 

 

1. Wypłata stypendium realizowana jest wyłącznie w postaci przelewów dokonywanych na rachunek 

bankowy doktoranta. 

2. Wypłata dokonywana jest w kwotach miesięcznej wysokości świadczenia, w terminie do 20. dnia 

każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli decyzja o przyznaniu stypendium została wydana w miesiącu późniejszym niż styczeń, 

doktorantowi przysługuje spłata świadczenia za miesiące przed wydaniem decyzji. 

4. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje w sytuacji: 

a) skreślenia doktoranta z listy doktorantów, 

b) zawieszenia w prawach doktoranta, 

c) braku postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (niezaliczenia 

roku akademickiego). 

5. Decyzję o wstrzymaniu wypłacania stypendium podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

6. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wystąpiła przyczyna uzasadniająca utratę prawa do stypendium. 

 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 roku. 
 


