
     Załącznik nr 1 do R.021.123.20 z dnia 17 września 2020 roku 

                                                                         

 

 

Regulamin 

przyznawania stypendium doktoranckiego  

 

 
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, na podstawie przepisu art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Rozporządzenia MNiSW 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (tj.: 

Dz. U. 2016 r. poz. 558),  zarządza co następuje. 

 

 

§ 1 

 

1. Stypendium doktoranckie jest finansowane  w szczególności w ramach środków, 

o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana „Ustawą”). 

2. Środki z przychodów o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na wypłatę stypendium 

doktoranckiego dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich, jednak liczba 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium 

doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6 Ustawy,  

z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym 

przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 Ustawy, nie 

może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

ogółem. 

3. Do obliczenia proporcji, o których mowa w § 1 ust.2, uwzględnia się liczbę uczestników 

studiów doktoranckich rozpoczynających te studia. 

4. Procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium 

doktoranckie, w liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce 

organizacyjnej uczelni lub jednostce naukowej, którzy rozpoczęli studia doktoranckie 

przed tym rokiem akademickim, nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby 

uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku 

akademickim 2015/2016, w liczbie uczestników studiów doktoranckich odbywających 

stacjonarne studia doktoranckie w tych jednostkach w tym roku akademickim. 

Stypendium przyznawane jest w liczbie nie większej niż 5% ogółu liczby doktorantów na 

studiach prowadzonych w uczelni.  

5. Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

6. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego,   okresie jego pobierania oraz 

wysokości podejmuje rektor, na podstawie  zaopiniowanych wniosków o przyznanie 

stypendium przez komisję doktorancką jednostki organizacyjnej uczelni, 

zwaną dalej „komisją”. 
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§ 2 

 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

      doktoranta: 

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

       o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo  

           o szkolnictwie wyższym; 

2) środków w ramach pomocy materialnej, w której mowa w art. 199a ustawy z dnia 

     27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 

      r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w: 

    a)  art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie 

           wyższym, 

b)  art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.  

       z 2016 r. poz. 371), 

c)    art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.  

       z  2016 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64); 

5)  stypendium doktorskiego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

      2003 r.  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

      w zakresie sztuki. 

 

§ 3 

 

1. Komisję powołuje rektor uczelni. 

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę   

w jednostce organizacyjnej uczelni, a w przypadku jednostki naukowej – 3 pracowników 

naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne 

z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel doktorantów wskazany 

przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

    W przypadku parzystej liczby członków komisji, w sytuacji nierozstrzygniętej, głos 

    decydujący ma przewodniczący. 

 

§ 4 

 

1) Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który: 

1.  terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2.  wykazuje się zaangażowaniem w: 

a)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

     uczelni; 

  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

      doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu 

      rozprawy doktorskiej. 

2 O stypendium doktoranckie, o których mowa jest w § 1 ust. 1 mogą ubiegać się osoby 

     niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, które podejmują 
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     i odbywają studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tzn. 

     spełniających warunki, o których mowa art. 43 ust. 2 Ustawy, a także studenci wymienieni 

     w art. 43 ust. 2a Ustawy, art. 43 ust. 5 i ust. 5a Ustawy o ile odbywają studia na zasadach 

     obowiązujących obywateli polskich z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

3. W razie przedłużenia studiów doktoranckich o urlop macierzyński, ojcowski, 

       rodzicielski oraz udzielany w szczególnych przypadkach: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;  

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności — łącznie nie dłużej niż o rok tj. zgodnie z  § 12 

ust. 1 i 2 Regulaminu studiów doktoranckich, a także w okresie urlopu 

naukowego, doktorantowi nie przysługuje prawo do stypendium doktoranckiego, a 

wypłatę stypendium przyznanego przed przerwą wstrzymuje się. Wznowienie 

wypłaty stypendium przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu okresów 

wymienionych w § 12 ust. 1-3 Regulaminu studiów doktoranckich. Stypendium 

doktoranckie wypłaca się także w okresie przerw wypoczynkowych 

nieprzekraczających ośmiu tygodni w ciągu roku oraz w okresie staży naukowych. 

4. Kierownik studiów doktoranckich informuje pisemnie jednostkę odpowiedzialną za 

     wypłacanie stypendium o zawieszeniu i wznowieniu wypłaty stypendium doktorantowi.  

5. W uzasadnionych przypadkach, w okresie przedłużenia okresu odbywania studiów 

      doktoranckich, o  których mowa w Regulaminie Studiów Doktoranckich, rektor uczelni 

      może przyznać słuchaczowi stacjonarnych studiów doktoranckich stypendium 

      doktoranckie w tym okresie.  

6. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego w okresie przedłużenia 

    studiów doktoranckich jest:  

1) terminowe zrealizowanie obowiązków wynikających z programu studiów 

doktoranckich, na latach studiów poprzedzających przedłużenie,  

2) uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich,  

 

 

§ 5 

 

1.  Doktorant traci prawo do stypendium w przypadku: 

1) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 

2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

3) uzyskania stopnia naukowego doktoranta  zastrzeżeniem § 9 ust. 4 regulaminu. 

2. Utrata prawa do stypendium, w okolicznościach, o których mowa powyżej, następuje 

     z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym okoliczności te 

     nastąpiły.  

 

§ 6 

 

1. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych 

doktorantów oraz liczbę punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia i średnią 

ocen określa rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów.  

2. Szczegółowe kryteria oceny dorobku i wyniku pracy naukowej doktorantów  

(z przyporządkowaną im punktacją), na podstawie których układana jest lista rankingowa 
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osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium, określa załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 7 

 

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (załącznik nr 2) do 

     kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 20 października każdego roku  

     akademickiego. 

2.  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

1. dane osobowe (nazwisko, imiona, PESEL) doktoranta oraz rok studiów 

doktoranckich; 

2. opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się 

o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; 

3. informację na wniosku o średniej ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń  

z poprzedniego roku akademickiego potwierdzoną przez pracownika dziekanatu; 

4. dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową i postępy w rozwoju 

naukowym, spełniające kryteria określone w załączniku nr 1, wraz z punktacją 

(uzupełnioną przez doktoranta na wniosku), która następnie będzie weryfikowana 

przez komisję. 

3. Wszystkie osiągnięcia zgłaszane we wniosku muszą być uzyskane w poprzednim roku 

     akademickim. 

 4.  Złożenie wniosku po terminie wyznaczonym w ust. 1 § 7 skutkuje odmową przyznania 

      stypendium. 

 

§ 8 

 

1. Listy rankingowe sporządza się w oparciu o dane zawarte we wniosku i w wymaganej 

dokumentacji. 

2. Na listach rankingowych kolejne pozycje uzyskują doktoranci zgodnie z liczbą punktów 

 przyznaną im na podstawie wniosków i wymaganej dokumentacji. 

3. W sytuacji, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania 

stypendium doktoranckiego, znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą 

punktów, o ostatniej osobie na liście rankingowej decyduje komisja doktorancka, kierując 

się informacjami zawartymi w opinii opiekuna naukowego lub promotora we wniosku  

    o przyznanie stypendium doktoranckiego ( zał. nr 2). 

4.   Listy rankingowe mogą być tworzone odrębnie dla każdej dyscypliny studiów 

doktoranckich prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni. 

5. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

przekazuje rektorowi uczelni protokół z posiedzenia komisji, zawierający listy     

rankingowe wszystkich doktorantów, z zaznaczeniem osób rekomendowanych do 

przyznania stypendium w terminie do 10 listopada każdego roku akademickiego. Wzór 

prawidłowo sporządzonego  protokołu stanowi załącznik nr 3. 

6.   Na podstawie list rankingowych rektor podejmuje decyzje o przyznaniu / nie przyznaniu 

      stypendium doktoranckiego. Następnie listy zostają przekazane do jednostki 

      odpowiedzialnej za wypłacanie stypendium. 

7. Od decyzji rektora doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku do rektora  

      o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

8.   Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. 
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      § 9 

 

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

      października danego roku do września następnego roku. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium doktoranckiego jest odebranie przez doktoranta decyzji 

     o jego przyznaniu. 

4.  Wypłata stypendium rozpoczyna się dopiero po uprawomocnieniu się decyzji rektora o 

     przyznaniu stypendium z wyrównaniem za miesiące, które upłynęły od początku danego 

     roku akademickiego, przelewem na wskazany przez doktoranta numer rachunku 

     bankowego.  

5.  Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 

     wcześniejszym niż określony w programie 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 sześć miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


