
Załącznik do zarządzenia nr 125/17 

z dnia 11 października 2017 roku 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Stypendia doktoranckie przyznawane są na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą" oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 

2016r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016r. poz. 

558, z późn. zm.) i finansowane w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy. 

 

§ 2 

 

1. Regulamin dotyczy stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale 

Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale 

Farmaceutycznym.  

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich, zwanych dalej "stypendiami", ze środków pochodzących z dotacji 

budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych. 

3. Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich z innych niż określone w 

ust. 1 środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy, określa Rektor w drodze 

indywidualnych decyzji. 

§ 3 

1. Wysokość stypendium oraz liczbę stypendiów w danym roku akademickim ustala Rektor, 

po zaopiniowaniu wniosków przez doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej 

„komisją”, powołaną przez Rektora uczelni. 

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród 

nauczycieli akademickich uczelni posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję 

przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów wskazany przez 

właściwy organ Samorządu doktorantów. 

3. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 60 % i wyższa niż 100% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich.  

§ 4 

1. Stypendium może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej 

„doktorantem”. 

2. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.  

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie na ten okres. 



 

 

 

Kryteria przyznawania stypendium 

 

§ 5 

 

1. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

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

przyznane doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, a w szczególności zaliczył 

wszystkie przedmioty ujęte w harmonogramie zajęć planu i programu studiów 

doktoranckich dla danego roku studiów, uzyskując bardzo dobre albo dobre wyniki z 

egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w 

przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

 

§ 6 
 

Wypłaty stypendium nie wstrzymuje się w przypadku: 

1) odbywania przez doktoranta stażu naukowego związanego z tematyką pracy 

doktorskiej poza jednostką organizacyjną, w tym również za granicą; 

2)  pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych.  

 

§7 

Stypendium jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;   

2) środków  w ramach pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

3)  stypendiów naukowych dla doktorantów przyznanych przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne; 

4)  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;  

5) stypendium  doktorskiego.  

 

 

§ 8 
 

 

1. Wypłacanie stypendium w okresie, na który zostało ono przyznane, zostaje zawieszone na 

podstawie decyzji Rektora na wniosek kierownika studiów doktoranckich, gdy doktorant:  

1) nie wywiązuje się z obowiązków określonych w regulaminie studiów doktoranckich, 

oraz planie i programie studiów; 

2) uchyla się od wykonania obowiązkowych okresowych badań lekarskich, 



3) jest nieobecny w jednostce, w której realizuje studia doktoranckie dłużej niż jeden 

miesiąc, bez usprawiedliwienia/oddelegowania. Absencję doktoranta zgłasza 

kierownikowi studiów doktoranckich na piśmie opiekun naukowy lub promotor. 

2. Wypłacanie stypendium może zostać wznowione w momencie, dopełnienia przez 

doktoranta odpowiednich formalności. Decyzję o wznowieniu wypłat stypendium 

podejmuje Rektor na wniosek doktoranta. Doktorant traci prawo do stypendium za okres 

zawieszenia jeżeli nie usprawiedliwi okoliczności wskazanych w ust.1 w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania decyzji Rektora o zawieszeniu wypłaty.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 zdanie drugie, doktorant traci prawo do otrzymywania 

stypendium z chwilą: 

1) wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem §10 ust. 1, 

2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 

3) uzyskania rocznej przerwy w studiach; 

4) zawieszenia w prawach doktoranta, 

5) rezygnacji ze studiów doktoranckich. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1, zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nadano tytuł doktora. 

5. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 4, zaprzestaje się wypłaty stypendium z 

pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja stała się 

ostateczna. 

 

 

Tryb przyznawania stypendium 

 

§ 9 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta.  

2. Doktorant   składa   wniosek  w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego 

Systemu Usług dla Studenta (WISUS). Wydrukowany i podpisany wniosek w formie 

papierowej wraz z opinią promotora należy dostarczyć do Sekcji ds. Studiów 

Doktoranckich do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego. Informacje dotyczące 

terminów dostępu do elektronicznego wniosku podawane są do wiadomości w formie 

komunikatu umieszczonego w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS), w 

zakładce Administracja – Studia doktoranckie. 

3. W przypadkach, gdy wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego będzie 

nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, kierownik studiów doktoranckich 

przyjmuje wniosek i wzywa doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia w przypadku nie uzupełnienia tych braków.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: 

1) dane osobowe doktoranta (w tym numer PESEL) oraz opis jego postępów pracy 

naukowej;  

2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 5;  

3) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych. 

5. Do wniosku o przyznanie stypendium załącza się opinię opiekuna naukowego/promotora 

o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, przygotowaną 

przez niego na podstawie formularza dostępnego w Wirtualnym Systemie Usług dla 

Studenta (WISUS) – dotyczy doktorantów drugiego roku i kolejnych lat. 

6. Komisja, po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę doktorantów 

rekomendowanych do przyznania stypendiów wraz ze swoją opinią. 



7. Od decyzji w sprawie stypendium doktorantowi, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

decyzji, przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Odwołanie składa się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich. 

 

 

§ 10 

1. Doktorantowi otrzymującemu stypendium, który ukończył studia doktoranckie 

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 studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy W 

ww. kwocie nie uwzględnia się zwiększenia stypendium o którym mowa w §11 

niniejszego regulaminu. 

2. Promotor wyróżnionego doktoranta informuje kierownika studiów doktoranckich o 

wcześniejszym ukończeniu studiów i przekazuje potwierdzenie wyróżnienia rozprawy 

doktorskiej.  

3. Decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, wydaje 

Rektor, na wniosek kierownika studiów doktoranckich. 

 

§ 11 

Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zgodnie z art. 200a ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym - kryteria przyznania tego stypendium określa odrębny 

regulamin. 

 

Wypłata stypendium 

 

§ 12 

Stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 

doktoranta. 

§ 13 

1. Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za 

wyjątkiem stypendium za miesiąc październik, które jest wypłacane do dnia 10 października. 

2. Stypendium wypłacane jest również w okresie udokumentowanej niezdolności do 

uczestniczenia w zajęciach objętych planem i programem studiów z powodu choroby, 

opieki nad dzieckiem lub korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego określonego w 

ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. 

zm.) - w danym roku akademickim bez możliwości wydłużenia powyżej 12 miesięcy.  

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 



W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.), 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016r. poz. 558, z późn. zm.)  

oraz Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 

 


