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Załącznik do zarządzenia nr 30/17 z dnia 6 marca 2017 roku 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na podstawie art. 200 a ustawy z dnia 27 

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

"Ustawą" oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 poz. 558), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” i finansowane w ramach środków, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 

§ 2 

 

1. Regulamin dotyczy stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale 

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

Zdrowiu. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego, zwanego dalej "zwiększeniem stypendium". 

 

§ 3 

 

1. Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium, okresie jego pobierania oraz wysokości 

podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez komisję doktorancką, o której mowa w 

Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

2. Prawo do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje doktorantom wyróżniającym się 

w pracy naukowej i dydaktycznej, jednak nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich. Liczbę uprawnionych oblicza się według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Jeżeli obliczona w ten 

sposób liczba uprawnionych nie stanowi liczby całkowitej, zostaje zaokrąglona w dół. 

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości 

kwoty zwiększenia stypendium a kwota zwiększenia staje się stypendium doktoranckim. 

4. Zwiększenia stypendium są przyznawane doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich 

ze środków, które Uczelnia może otrzymać na ten cel. 

5. Okres, na który zostaje przyznane zwiększenie stypendium określa Rektor. 

6. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 zł miesięcznie. Maksymalną 

wartość określa Rektor. 
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Kryteria przyznawania stypendium 

 

§ 4 

 

1. Zwiększenie stypendium może być przyznane wyłącznie doktorantowi, który terminowo 

realizuje program studiów doktoranckich. 

2. Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który uzyskał bardzo dobry wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej 

w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz zrealizował założenia planu i 

programu studiów doktoranckich w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o 

przyznanie zwiększenia stypendium a w szczególności spełnił łącznie następujące warunki:  

1) zaliczył wszystkie przedmioty ujęte w harmonogramie zajęć planu i programu studiów 

doktoranckich dla danego roku studiów i nie posiada zaległości z lat poprzednich, 

2) otrzymał pozytywną opinię opiekuna naukowego/promotora dot. osiągnięć w pracy 

naukowej i dydaktycznej. 

4. Wyróżniające się osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w roku kalendarzowym (01 

stycznia do 31 grudnia) poprzedzającym złożenie wniosku oceniane są na podstawie 

następujących kryteriów : 

1) opublikowane artykuły naukowe (dokumenty potwierdzające: kserokopia pierwszej strony 

publikacji, wykaz bibliografii biblioteki UMP): punktacja 0 - 5; 

2) udział w projektach badawczych (dokumenty potwierdzające: pisemne oświadczenie 

kierownika projektu zawierające: tytuł projektu z jego numerem, rolę doktoranta w 

projekcie, czas rozpoczęcia i zakończenia projektu): punktacja 0 – 3; 

3) upowszechnianie wiedzy (udział doktoranta w konferencjach naukowych, prezentowanie 

doniesień, plakatów oraz inne; dokumenty potwierdzające: kserokopia streszczenia z 

książki abstraktów lub inny dokument potwierdzający czynny udział): punktacja 0 - 3; 

4) działalność na rzecz rozwoju nauki i dydaktyki (udział doktoranta w komisjach, 

organizacja warsztatów i konferencji, działalność w towarzystwach naukowych, kołach 

naukowych, fundacjach i innych organizacjach działających na rzecz rozwoju nauki i 

dydaktyki) punktacja 0 - 5; 

5) staże i szkolenia  związane z działalnością naukową lub dydaktyczną (dokumenty 

potwierdzające udział w kurskie lub szkoleniu, zawierające nazwę kursu/szkolenia, dzień 

rozpoczęcia i zakończenia kursu/szkolenia): punktacja 0 – 3. 

5. W trakcie całego toku kształcenia, dopuszcza się użycia jednej pracy dwukrotnie (raz w 

języku polskim i raz w języku angielskim) celem uzyskania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego. 
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Tryb przyznawania stypendium 

 

§ 5 

 

1. Zwiększenie 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 oraz załącznikami należy dostarczyć do Sekcji ds. Studiów Doktoranckich 

do 30 kwietnia 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. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium zawiera: 

1) dane osobowe doktoranta (w tym numer PESEL) (I-IV rok studiów); 

2) wykaz osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej (II-IV rok studiów); 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3 (II-IV rok 

studiów); 

4) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych (I-IV rok studiów); 

5) wynik postępowania rekrutacyjnego – liczba zdobytych punktów (I rok studiów). 

4. Do wniosku o zwiększenie stypendium załącza się opinię opiekuna naukowego/promotora, 

przygotowaną przez niego na podstawie formularza dostępnego w Wirtualnym Systemie 

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

5. Do wniosku o zwiększenie stypendium należy dołączyć potwierdzenie spełnienia kryteriów, o 

których mowa w § 4 ust. 4 – dotyczy doktorantów drugiego roku i kolejnych lat. 

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

doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium wraz ze swoją opinią. 

7. Decyzja Rektora w sprawie przyznania zwiększenia stypendium ma charakter ostateczny. 

8. Od decyzji w sprawie stypendium przysługuje doktorantowi prawo złożenia do Rektora 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się za pośrednictwem Kierownika Studiów 

Doktoranckich. 

 

 

 

 

Wypłata zwiększenia stypendium 

 

§ 6 

 

Zwiększenie stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 

doktoranta we wniosku. 
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§ 7 

 

1. Zwiększenie stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym 

miesiąca. 

2. Zwiększenie stypendium wypłaca się od miesiąca następującego po terminie podjęcia decyzji 

o przyznaniu zwiększenia stypendium, ze spłatą od stycznia roku kalendarzowego, na który 

zostało przyznane. 

3. Zwiększenie 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. W przypadku wydłużenia 

okresu studiów doktoranckich z ww. powodów, decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium 

na ten okres lub jego cześć podejmuje Rektor. 

  

 

§ 8 

 

1. Doktorant traci prawo do otrzymywania zwiększenia stypendium (bez możliwości spłaty 

pozostałych rat do końca czasu na który zostało przyznane) z chwilą: 

1) wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich; 

2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

3) uzyskania bezpłatnego urlopu naukowego; 

4) zawieszenia w prawach doktoranta; 

5) rezygnacji ze studiów doktoranckich. 

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

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

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 4, zaprzestaje się wypłaty stypendium z 

pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja odpowiednio o 

skreśleniu lub zawieszeniu stała się ostateczna. 

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

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta decyzja o przyznaniu 

bezpłatnego urlopu naukowego. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5, zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym 

dniem miesiąca w którym wpłynie rezygnacja. 

  


