
Załącznik do Zarządzenia Nr 13 
 Rektora PP z dnia 20 czerwca 2016 r. (RO/VI/13/2016) 

 

 

Regulamin 
przyznawania stypendium doktoranckiego z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz zwiększenia  
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  

zadań projakościowych w Politechnice Poznańskiej 
 

§ 1 
Regulamin dotyczy: 
1) stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Poznań-

skiej, wypłacanego z dotacji z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem uczestników stacjo-
narnych studiów doktoranckich; 

2) zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich Politechniki Poznańskiej. 

§ 2 
1. Stypendia, o których mowa w § 1 przyznaje rektor po zaopiniowaniu wniosków przez komisję doktorancką 

wydziału prowadzącego studia doktoranckie. 
2. Komisję doktorancką powołuje rektor, na wniosek dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie. 
3. W skład komisji doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli 

akademickich wydziału prowadzącego studia doktoranckie, posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego 
komisji oraz przedstawiciel doktorantów.  

 
Stypendium doktoranckie 

§ 3 
1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na wniosek doktoranta (Załącznik nr 1).  
2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta świadczeń ze 

środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, stypendium ministra za wybitne osią-
gnięcia oraz stypendiów doktorskich.  

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy, tj. od października do 
września. 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor może przyznać stypendium 
doktoranckie na ten okres. 

5. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty 
stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja  
o skreśleniu stała się ostateczna. 

6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż 
określony w zarządzeniu rektora o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 
doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finanso-
we 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. 

 



2 
 

§ 4 
1.  Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich, 

w terminie do dnia 12 października. Wniosek ten zawiera: 
1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej; 
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora; 
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 5; 
4) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych; 
5) numer konta bankowego doktoranta. 

2. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków, w terminie do 5 dni roboczych począwszy od dnia 12 
października, przekazuje rektorowi listę wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o stypendium dok-
toranckie. Na liście komisja doktorancka umieszcza nazwiska zarówno doktorantów rekomendowanych 
do przyznania stypendium doktoranckiego w liczbie nie większej niż ustalona przez dziekana jak i niere-
komendowanych, przy których należy uzasadnić brak rekomendacji.   

3. Rektor wydaje decyzję w sprawie przyznania doktorantowi stypendium doktoranckiego w terminie do 10 
dni roboczych począwszy od dnia na który przypada obowiązek przekazania rektorowi przez wydziałową 
komisję doktorancką listy doktorantów ubiegających się o stypendium. 

4. Doktorant ma prawo do odwołania od decyzji rektora, złożonego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, 
w trybie ponownego rozpatrzenia wniosku.  

§ 5 
1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.  
2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium dok-
toranckiego: 
1) terminowo realizował program studiów doktoranckich oraz wykazywał się zaangażowaniem w prowa-

dzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, albo realizacji badań naukowych prowa-
dzonych przez wydział; 

2) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki (średnia ważona) z ocen z zajęć objętych programem studiów 
doktoranckich; 

3) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 
3. Wyniki, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 określa się zgodnie ze skalą ocen zawartą w Regulaminie 

Studiów Doktoranckich. 

§ 6 
1. Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadni-

czego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 
2. Stypendia doktoranckie na dany rok akademicki przyznawane są w trzech kategoriach kwotowych, oznaczo-

nych A, B, C. Wysokość stypendium w poszczególnych kategoriach ustala rektor. 
3. Stypendia doktoranckie w poszczególnych kategoriach kwotowych mogą być przyznane:  

1) kategoria A – doktorantom przyjętym na pierwszy rok studiów, zgodnie z § 5 ust. 1 oraz doktorantom 
kolejnych lat studiów doktoranckich, którzy nie spełniają kryteriów właściwych dla kategorii B lub C, je-
żeli w poprzednim roku uzyskali średnią ze studiów nie mniejszą niż 4,2; 

2) kategoria B – doktorantom drugiego i kolejnych lat studiów, jeżeli w poprzednim roku uzyskali średnią ze 
studiów nie mniejszą niż 4,2 i za autorstwo/współautorstwo przyjętych do druku (potwierdzenie z wydaw-
nictwa), recenzowanych publikacji lub monografii naukowych uzyskali nie mniej niż 9 punktów, o których 
mowa w ust. 4, przy czym wartość punktowa co najmniej jednej publikacji nie może być mniejsza niż 6;  
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3) kategoria C – doktorantom drugiego i kolejnych lat studiów, jeżeli w poprzednim roku uzyskali średnią 
ze studiów nie mniejszą niż 4,2; posiadają otwarty przewód doktorski i za autorstwo/współautorstwo 
przyjętych do druku (potwierdzenie z wydawnictwa), recenzowanych publikacji lub monografii nauko-
wych uzyskali nie mniej niż 12 punktów, o których mowa w ust. 4, przy czym wartość punktowa co 
najmniej jednej publikacji nie może być mniejsza niż 9.  

4. Liczbę punktów, którą doktorant uzyskał, ustala się na podstawie punktacji określonej w rozporządzeniu 
właściwego ministra w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

5. Rada wydziału może wprowadzić własne kryteria, w pełni respektujące warunki określone w § 5 ust. 1 i 2 
oraz § 6 ust. 3, uwzględniające strategię rozwoju wydziału. O kryteriach informuje rektora oraz doktoran-
tów w terminie do 30 września. 

 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

§ 7 
1. Do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej stosuje się zapisy § 3 ust. 2-6. 
2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

jest przyznawane przez rektora po zaopiniowaniu wniosków przez komisję doktorancką, z uwzględnieniem 
zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 
doktorantów studiów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych na 
danym wydziale. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje doktorantom wyróżniającym 
się w pracy naukowej i dydaktycznej. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre 
wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępo-
waniu rekrutacyjnym.  

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróż-
niał się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów. 

6. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypen-
dium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 2). Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 

§ 8 
1. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych do kierownika studiów doktoranckich, w terminie do dnia 12 paź-
dziernika (Załącznik nr 1).  

2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej zawiera: 
1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej lub badawczej; 
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora; 
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 9 ust. 3; 
4) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych; 
5) numer konta bankowego doktoranta. 

§ 9 
1. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinanso-

wanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.  
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2. O przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych decyduje miejsce na liście rankingowej: 
a) w przypadku doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów listę rankingową określa się biorąc pod 

uwagę wyniki, które doktorant osiągnął w nauce, w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych 
studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekomendowani mogą być tylko doktoran-
ci, którzy uzyskali średnią ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nie 
mniejszą niż 4,2. 

b) w przypadku doktorantów drugiego roku, bądź kolejnych lat studiów listę rankingową określa się na 
podstawie sumy punktów uzyskanych przez doktoranta, obliczonej na podstawie punktacji, o której 
mowa w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii na-
ukowej jednostkom naukowym, za: 
1) autorstwo/współautorstwo przyjętych do druku (potwierdzenie z wydawnictwa), recenzowanych 

publikacji lub monografii naukowych o wartości punktowej nie mniejszej niż 6, przy czym całkowita 
liczba punktów za publikacje nie może być mniejsza niż 9; 

2) zrealizowane przez doktoranta samodzielnie lub w ramach zespołu prace B+R, posiadające afilia-
cję Politechniki Poznańskiej; 

3) przysługujące doktorantowi bądź zespołowi, którego był członkiem opatentowane wynalazki, prawa 
ochronne na wzory użytkowe i przemysłowe oraz prawa autorskie do utworów architektonicznych. 

3. Rada wydziału może uzupełnić kryteria, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 o kryteria własne, uwzględniające 
strategię rozwoju wydziału. O kryteriach informuje rektora oraz doktorantów w terminie do 30 września. 

4. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków, w terminie do 5 dni roboczych począwszy od dnia 12 
października, przekazuje rektorowi listę wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o zwiększenia sty-
pendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Na liście ko-
misja doktorancka umieszcza nazwiska zarówno doktorantów rekomendowanych do przyznania stypen-
dium projakościowego jak i nierekomendowanych, przy których należy uzasadnić brak rekomendacji.   

5. Rektor wydaję decyzję w sprawie przyznania doktorantowi stypendium projakościowego w terminie do 10 
dni roboczych począwszy od dnia na który przypada obowiązek przekazania rektorowi przez wydziałową 
komisję doktorancką listy doktorantów ubiegających się o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dota-
cji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. 

6. Doktorant ma prawo do odwołania od decyzji rektora, złożonego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, 
w trybie ponownego rozpatrzenia wniosku. 

7. Przyznanie stypendium projakościowego, uzależnione jest od otrzymania dotacji celowej z MNiSW. 
§ 10 

1. Zmiany i uzupełnienia kryteriów oceny dorobku i postępu doktoranta w pracy naukowej i przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej obowiązują przy rozliczaniu dorobku doktoranta z roku akademickiego następujące-
go po ich wprowadzeniu. 

2. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przeka-
zywane jest na konto bankowe doktoranta, którego numer podany jest we wniosku. 

3. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. 


