
      Załącznik nr 1 do R.021.124.20 z dnia 17 września 2020 roku 

                    

 

Regulamin 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych 
 

 

 

 

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. 200a 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 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest możliwe wyłącznie pod 

warunkiem uzyskania przez uczelnię  dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b   ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: „Ustawa”). 

 

§ 2 

 

1. Szczegółowe kryteria brane pod uwagę 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 

osób zakwalifikowanych do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego, 

określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art.    

94b ust. 1 pkt 5 ustawy przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej  

i dydaktycznej.  

2. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych studentów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe  

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Kwota zwiększenia stypendium 

doktoranckiego staje się stypendium doktoranckim.  

3. O zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, mogą ubiegać 

się osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, 

które podejmują 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. 

4.  W celu otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorant składa wniosek 

      (załącznik nr 2) do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 20 października 

      roku akademickiego. 
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5.   Komisję ds. przyznawania stypendium doktoranckiego, zwanej dalej „komisją” powołuje 

      rektor uczelni. 

6.  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. 

7. Komisja po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

      doktoranckiego przekazuje rektorowi uczelni za pośrednictwem Bds.S protokół  

      z posiedzenia komisji, zawierający listy rankingowe wszystkich doktorantów,  

      z zaznaczeniem osób rekomendowanych do przyznania stypendium w zwiększonej    

      wysokości, w terminie do 10 listopada każdego roku akademickiego. Wzór prawidłowo  

      sporządzonego protokołu stanowi załącznik nr 3. 

8.  Na podstawie list rankingowych komisje doktoranckie wskazują osoby rekomendowane 

      do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z zachowaniem następujących 

      zasad: 

1) za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 30% najlepszych 

doktorantów uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium na danym roku 

studiów doktoranckich uznaje się liczbę doktorantów według  stanu na dzień 20 

października danego roku akademickiego;   

2) liczba doktorantów, którym przyznano stypendium nie może przekraczać 30% 

najlepszych doktorantów danego roku studiów; 

3) przy ustalaniu 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów należy 

stosować metodę zaokrąglania w dół; 

4) w sytuacji, gdy doktorant zajmujący ostatnie miejsce na liście 30% najlepszych 

doktorantów ma taką samą liczbę punktów jak następna w kolejności osoba (osoby) na 

ogólnej liście rankingowej (zachowując porządek alfabetyczny) o ostatecznej pozycji 

tych doktorantów na liście 30% najlepszych doktorantów decyduje komisja 

doktorancka, kierując się informacjami zawartymi w opinii opiekuna 

naukowego/promotora we wniosku o przyznanie zwiększonego stypendium 

doktoranckiego (zał. nr 2); 

5) doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie w trakcie studiów ujmuje się na liście 

rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani; 

6) listy rankingowe mogą być tworzone odrębnie dla każdej dyscypliny studiów 

doktoranckich prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

 

§ 4 

 

1.  Stypendium projakościowe przyznawane jest na okres 12 miesięcy od października danego 

roku do 30  września następnego roku  i wypłacane po otrzymaniu przez Uczelnię dotacji  

na ten cel.  

2. Wypłata stypendium rozpoczyna się dopiero po uprawomocnieniu się decyzji rektora  

      z wyrównaniem za miesiące, które upłynęły od początku danego roku akademickiego.  

3. W razie przedłużenia studiów doktoranckich o urlop macierzyński, o urlop na zasadach 

     urlopu macierzyńskiego, ojcowski, rodzicielski oraz udzielany w szczególnych 

     przypadkach: 
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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 zwiększenia stypendium doktoranckiego, a 

wypłatę stypendium przyznanego przed przerwą wstrzymuje się.  

4. Wznowienie wypłaty stypendium przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu   

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

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłaca się także w okresie przerw     

     wypoczynkowych nieprzekraczających ośmiu tygodni w ciągu roku oraz w okresie staży   

     naukowych. 

6.   Doktorant traci prawo do zwiększenia stypendium  doktoranckiego w przypadku: 

1) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 

       dyscyplinarnej; 

2)   skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

3)   uzyskania stopnia naukowego doktoranta. 

7.  Utrata prawa do zwiększenia stypendium  doktoranckiego w okolicznościach, o których 

      mowa w ust. 6, następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu 

      w   którym okoliczności te nastąpiły.  

 

§ 5 

 

 Minimalna wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  

  wynosi 800 zł. 

 

 

 

 

 


