
Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Ekonomiczno-

Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

§ 1 

1. Przyznawanie i wypłacanie stypendium projakościowego jest uzależnione od uzyskania 

przez UPP dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której jest 

mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1842) i Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1696).  

2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium określony jest w 

załączniku do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1). 

 

§ 2 

Wnioski, o których mowa wyżej składa się do Rektora za pośrednictwem kierownika studiów 

doktoranckich. 

§ 3 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor UPP, po zaopiniowaniu listy 

rankingowej dla każdego roku studiów, o której mowa w § 4 przez wydziałową komisję 

doktorancką. 

3. Wysokość stypendium i okres jego pobierania określony jest dotacją Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie zadań projakościowych w ciągu danego roku 

budżetowego. 

4. Od decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium, przysługuje doktorantowi 

prawo złożenia wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 

daty jej doręczenia. 

 

 

 



§ 4 

1. Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi II 

roku i kolejnych lat studiów, który wyróżniał się w poprzednim roku akademickim w 

zakresie osiągnięć: 

a) postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej, 

b) naukowo-badawczych, 

c) dydaktycznych, 

d) organizacyjnych. 

2. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi pierwszego roku studiów 

doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest: 

a) złożenie przez doktoranta wniosku o stypendium projakościowe, stanowiące załącznik 

nr 1 do Regulaminu, 

b) udokumentowanie wymaganych osiągnięć we właściwym kwestionariuszu osiągnięć 

doktoranta, stanowiącym załącznik nr 2 albo 3 do Regulaminu, 

c) zaliczenie do grupy 30% najlepszych doktorantów na wydziale i latach studiów na 

podstawie postępowania rankingowego przeprowadzonego na potrzeby przyznania 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, a dokonanego przez komisję 

stypendialną. 

4. Do wniosku należy dołączyć wykaz dokonań z poprzedniego roku akademickiego, który 

jest okresem rozliczeniowym w bieżącym roku akademickim, podlegających ocenie 

według następujących zasad szczegółowych: 

4.1.     Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – 30 pkt. (nie należy podawać 

publikacji wykazanych w poprzedniej ocenie). 

4.1.1. Doktorant I roku jest oceniany na podstawie uzyskanej oceny z rozmowy 

kwalifikacyjnej (pozostałe punkty niniejszego kryterium nie dotyczą doktorantów I 

roku). 

4.1.2. Doktoranci od II do IV roku oceniani są na podstawie opinii opiekuna, która powinna 

zawierać (opinia opiekuna dotyczy poprzedniego roku studiów): 

a) ocenę zaawansowania pracy doktorskiej ( max. 15 pkt.), 

b) otwarcie przewodu doktorskiego (15 pkt.) (doktoranci 7 semestru powinni mieć 

otwarty przewód doktorski; brak otwarcia przewodu powoduje, że wnioski nie będą 

rozpatrywane). 



4.2.    Ocena aktywności naukowej doktoranta – 55 pkt. 

4.2.1. Publikacje naukowe w czasopismach wysoko punktowanych (w poprzednim roku 

akademickim), które wg obowiązującego wykazu MNiSzW uzyskały 10 punktów i 

więcej i monografie (max. 25 pkt., ze szczególnym uwzględnieniem jakości 

publikacji) (3 i więcej publikacji – max. 25 pkt, 2 publikacje – max. 20 pkt, 1 

publikacja – max. 10 pkt). 

4.2.2. Konferencje naukowe (udział z opublikowanym referatem) (5 pkt). 

4.2.3. Projekty badawcze (max 25 pkt) 

 kierowanie – 15 pkt, 

 udział (udokumentowane uczestnictwo w projekcie badawczym jako wykonawca) – 

5 pkt, 

 złożone w poprzednim roku akademickim - 5 pkt. 

4.3.     Ocena zaangażowania w pracę dydaktyczną i organizacyjną - 15 pkt. 

4.3.1.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkolenia (liczba godzin, przedmioty, prowadzenie 

zajęć w języku angielskim, ocena studentów) (max. 5 pkt). 

4.3.2. Aktywne uczestnictwo w seminariach jednostki (wydziałowe seminarium 

doktoranckie, zebrania naukowe katedry, seminarium dyplomowe katedry) (max. 5 

pkt). 

4.3.3. Działalność organizacyjna (np. w organizacjach doktoranckich i inne) (max. 5 pkt). 

 

Doktorant przedstawia wykaz dokonań według kwestionariusza osiągnięć podanego w 

załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 5 

1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w 

przypadku, gdy: 

a) został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, 

b) otrzymał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych. 

2. Utrata stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b. 

 

§ 6 

Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się do doktorantów nie będących obywatelami 

polskimi chyba, że oddzielne przepisy stanowią inaczej. 



§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

Imię i nazwisko ……………………………………….. 

Nr PESEL………………………………………………. 

Rok studiów …………………….. Forma studiów ……………………. 

Katedra ………………………………………………….. 

Opiekun/Promotor…………………………………………. 

 

Szanowny/a Pan/i 

……………………………………… 

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przez 

……………………………………….. 

Kierownik Studiów Doktoranckich 

na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Wnioskuję o przyznanie mi stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

Do wniosku załączam kwestionariusz osiągnięć przewidziany Regulaminem tego stypendium. 

………………………………     ………………………….. 

(miejscowość i data)       (podpis doktoranta) 

Opinia Komisji o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Poznań, dnia ………………… 

Przewodniczący Komisji (imię i nazwisko i podpis)…………………………………………… 

Członkowie (imię i nazwisko i podpis):    1) …………………………………………………... 

             2) …………………………………………………... 

             3)……………………………………………………                                                                                  

                                                                   4) ………………………………………………….. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

 

Kwestionariusz osiągnięć doktoranta 

w roku akademickim ………… 

dla doktorantów II, III, IV roku studiów 

Imię i nazwisko ……………………………………….. 

Nr PESEL………………………………………………. 

Rok studiów …………………….. Forma studiów ……………………. 

Katedra ………………………………………………….. 

Opiekun/Promotor…………………………………………. 

 

Osiągnięcia w roku akademickim…………………….. 

(w danym roku akademickim okresem rozliczeniowym jest poprzedni rok akademicki) 

 

A. Postępy w przygotowywaniu pracy doktorskiej 

Rodzaj osiągnięć Szczególne 

osiągnięcia/wykonane 

zadania 

Potwierdzenie/ 

(kierownika Katedry, 

kierownika SD) 

1.Prezentacja 

koncepcji/części pracy na 

zebraniu Katedry 

  

2.Otwarcie przewodu 

doktorskiego/data 

  

3.Średnia ocen (zaliczeń 

egzaminów) uzyskanych w 

poprzednim roku 

akademickim 

  

4.Nagrody/wyróżnienia   

5……   

 

B. Osiągnięcia naukowo-badawcze 

Artykuły: 

Autor/autorzy Tytuł artykułu Nazwa 

czasopisma 

Nr/rok Liczba 

punktów 

według 

klasyfikacji 

MNiSzW 

1.     

2.     

 

Monografie/ rozdziały w monografii: 

Autor/autorzy Tytuł 

monografii/redaktor 

Tytuł 

rozdziału 

Wydawnictwo/rok Zakres 

stron 

1.     

2.     

 



Referaty na konferencje (opublikowane): 

 

Autor/autorzy Tytuł referatu Nazwa zbioru 

referatów 

Wydawnictwo/rok Zakres stron 

1.     

2.     

 

Udział w konferencji (z referatem): 

 

Autor/autorzy Tytuł referatu Nazwa 

konferencji 

Organizator Termin 

1.     

2.     

 

Udział w projektach badawczych: 

 

Kierownik 

projektu 

Tytuł 

projektu/numer 

Okres 

realizacji 

Charakter 

udziału/rodzaje 

wykonanych 

prac 

1.    

2.    

 

 

C. Osiągnięcia dydaktyczne 

 

Prowadzenie (P)/uczestnictwo (U) w zajęciach dydaktycznych: 

 

Nazwa przedmiotu 

(P lub U) 

Liczba godzin Szczególne 

osiągnięcia/wykonane 

zadania 

1.   

2.   

3.   

 

Prowadzenie szkoleń (w ramach realizacji projektów przez UPP) 

 

Nazwa 

szkolenia/przedmiotu 

Nazwa projektu Termin/liczba 

godzin 

Szczególne 

osiągnięcia/ 

wykonane zadania 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 



D. Inne osiągnięcia (np. udział w seminariach, Festiwalach Nauki, prace w Kole 

Naukowym, …): 

 

Rodzaj działania Szczególne 

osiągnięcia/wykonane 

zadania 

Termin  

   

   

   

 

E. Osiągnięcia organizacyjne 

 

Rodzaj aktywności Szczególne 

osiągnięcia/wykonane 

zadania 

Potwierdzenie kierownika 

Katedry/ promotora/ 

opiekuna naukowego 

1.Praca na rzecz Katedry   

2.Praca na rzecz Uczelni   

3.Praca w Radzie 

Doktorantów 

  

4…..   

 

F. Inne osiągnięcia wyróżniające doktoranta (wcześniej nie wymienione) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

Poznań, dnia……………..   Podpis doktoranta……………………………… 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

 

Kwestionariusz osiągnięć doktoranta 

I roku studiów w roku…………. 

Imię i nazwisko ……………………………………….. 

Nr PESEL………………………………………………. 

Wydział …………………….. Forma studiów ……………………. 

Katedra ………………………………………………….. 

Opiekun …………………………………………. 

 

Rodzaj osiągnięcia Ocena/liczba punktów Potwierdzenie przez 

Kierownika Studiów 

Doktoranckich 

1.Średnia ocen ze studiów 

(drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów 

magisterskich) 

  

2.Liczba punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

  

 

Inne osiągnięcia wyróżniające doktoranta (nagrody, realizacja projektów badawczych, praca 

w kole naukowym, publikacje i inne): 

Rodzaj osiągnięcia Opis Potwierdzenie (ksero 

dokumentu) 

1.   

2.   

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

Poznań, dnia……………..   Podpis doktoranta……………………………… 

 

 

 

 


