
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu 

§ 1 

1. Stypendia doktoranckie są finansowane w ramach środków, o których mowa w art. 98 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 

roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (poz. 1696), będących w dyspozycji Uczelni; przyznawane z dotacji z 

budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów – uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie na 

wszystkich wydziałach UPP Rektor, kierując się możliwościami finansowymi Uczelni, 

określa na każdy rok akademicki liczbę stypendiów doktoranckich, o które będą mogli 

ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz wysokość pojedynczego stypendium 

doktoranckiego. 

§ 2 

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 i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

otrzymać doktorant, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) terminowo realizuje program studiów, 

2) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej, 

3) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych i realizacji badań naukowych, prowadzonych przez 

jednostkę organizacyjną uczelni. 

 

§ 3 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor na wniosek doktoranta. 



2. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się do Rektora za 

pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich. Terminy składania wniosków w 

kolejnych latach będą podane w komunikacie Rektora. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla pierwszego roku studiów doktoranckich – 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a dla drugiego i kolejnych lat 

studiów – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) opinię opiekuna naukowego lub promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium 

na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; w opinii tej powinny być zawarte 

informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2; 

2) informację przygotowaną przez kierownika studiów doktoranckich potwierdzającą, że 

doktorant terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

3) informację przygotowaną przez kierownika katedry potwierdzającą, że doktorant 

wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych a także realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni; 

4) zestawienie dokonań w pracy naukowej wraz z odpowiadającą im liczbą punktów 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu; w danym roku akademickim okresem rozliczeniowym 

jest poprzedni rok akademicki; nie należy podawać publikacji wykazanych w 

poprzedniej ocenie: 

a) Publikacje i artykuły naukowe – które według liczby punktów podanych 

w wykazie MNiSzW uzyskały 10 punktów i więcej (wyszczególnić pozycje wg 

następującego porządku: autor/autorzy/tytuł artykułu/ nazwa czasopisma, nr/ rok, 

liczba punktów wg klasyfikacji MNiSzW). 

b) Monografie naukowe (wyszczególnić pozycje według następującego porządku: 

autor/autorzy, tytuł monografii/ redaktor, tytuł rozdziału, wydawnictwo/rok, 

zakres stron, ISBN). Poszczególnym osiągnięciom odpowiada liczba punktów: 

1) monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej 

jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację                                              – 25 pkt, 

2) monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w 

której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – 

liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali 

jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów 

monografia naukowa – 25 pkt.*Aaf/A  



monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt.*Aaf/A 

gdzie: 

Aaf – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę 

jako afiliację; 

A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej, 

3) monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych 

rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy 

wskazali jednostkę jako afiliację                                                                  – 15 pkt, 

4) monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych 

rozdziałów jest oznaczone; liczba autorów wynosi co najmniej 4; łączna objętość 

rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten 

dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy 

wydawniczych                                                                                              – 15 pkt, 

5) rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo 

poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów co najmniej 4, z 

wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w podpunkcie 4)    – 5 pkt, 

6) redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo 

poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 

4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w podpunkcie 4), 

dokonana przez pracownika jednostki                                                           – 5 pkt. 

 

c) Referaty lub postery lub udziały w konferencjach międzynarodowych 

(wyszczególnić pozycje wg następującego porządku: autor/autorzy, tytuł referatu, 

nazwa zbioru referatów, wydawnictwo/rok, zakres stron, tytuł, czas i miejsce 

konferencji). Poszczególnym osiągnięciom odpowiada liczba punktów: 

-Udział w konferencji międzynarodowej z samodzielnym referatem         – 12 pkt, 

-Udział w konferencji międzynarodowej jako współautor referatu               – 8 pkt, 

-Udział w konferencji międzynarodowej z samodzielnym posterem            – 4 pkt, 

-Udział w konferencji międzynarodowej z posterem zespołowym               – 2 pkt, 

-Referat opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej          – 8 pkt, 

-Poster opublikowany w materiałach konferencji międzynarodowej            – 4 pkt. 

d)    Referaty, postery lub udział w  konferencjach krajowych (wyszczególnić pozycje 

wg następującego porządku: autor/autorzy, tytuł referatu, nazwa zbioru referatów, 



wydawnictwo/rok, zakres stron, tytuł, czas i miejsce konferencji.)  Poszczególnym 

osiągnięciom odpowiada liczba punktów: 

-Udział w konferencji krajowej z samodzielnym referatem                          – 6 pkt, 

-Udział w konferencji krajowej jako współautor referatu                              – 4 pkt, 

-Udział w konferencji krajowej z samodzielnym posterem                           – 2 pkt, 

-Udział w konferencji krajowej z posterem zespołowym                              – 1 pkt, 

-Referat opublikowany w materiałach konferencji krajowej                         – 4 pkt. 

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

sporządza listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium 

doktoranckiego, którą przekazuje Rektorowi. 

 

§ 4 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na 12 miesięcy, od października do 

września danego roku akademickiego i wypłacane co miesiąc. 

2. W przypadku przedłużenia odbywania studiów doktoranckich Rektor, po zasięgnięciu 

opinii promotora albo opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich, 

może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu pobierania stypendium doktoranckiego. 

3. 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. 

4. Decyzja Rektora w sprawie odmowy przyznania stypendium albo odmowy 

przedłużenia okresu pobierania stypendium doktoranckiego, w przypadku o którym 

mowa w § 4 pkt. 2 jest ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie, jednakże strona 

niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

§ 5 

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

Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Poznań, dnia ………………… 

 

Imię i nazwisko ……………………………………….. 

Nr PESEL……………………………………………… 

Wydział ………………………………………………. 

Rok studiów doktoranckich: I 

Telefon kontaktowy……………………………………. 

 

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 stypendium doktoranckiego 

Zwracam się o przyznanie stypendium doktoranckiego na I roku studiów doktoranckich na 

rok akademicki …………………………. 

 

              …………………………….. 
                      (podpis doktoranta) 

 

Opinia Komisji ds. Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym* 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

*Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre 

wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podpisy Członków Wydziałowej   Podpis Przewodniczącego Wydziałowej 

Komisji Stypendialnej    Komisji Stypendialnej 

……………………………………….   …………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Poznań, dnia ………………… 

Imię i nazwisko ……………………………………….. 

Nr PESEL……………………………………………… 

Wydział ………………………………………………. 

Rok studiów doktoranckich: ……………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………. 

 

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 stypendium doktoranckiego 

Zwracam się o przyznanie stypendium doktoranckiego na ……… roku studiów 

doktoranckich na rok akademicki …………………………. 

 

           …………………………….. 
                     (podpis doktoranta) 

Załączniki: 

1) opinia promotora/opiekuna naukowego potwierdzająca spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu; 
2) informacja kierownika studiów doktoranckich, o terminowym realizowaniu programu studiów doktoranckich przez doktoranta; 

3) informacja kierownika katedry potwierdzająca, spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu; 

4) zestawienie dokonań w pracy naukowej wraz z odpowiadającą im liczbą punktów (Załącznik nr 3 do Regulaminu) 

 

Opinia Komisji ds. Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Podpisy Członków Wydziałowej   Podpis Przewodniczącego Wydziałowej 

Komisji Stypendialnej    Komisji Stypendialnej 

……………………………………….   …………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Wykaz osiągnięć w zakresie postępów w pracy naukowej 

 

Imię i nazwisko  ………………………….               Rok studiów……………………………..   

 

 

 
Publikacje i artykuły naukowe wg liczby punktów MN i SzW (wyszczególnić pozycje wg 

następującego porządku: autor/autorzy/tytuł artykułu/ nazwa czasopisma, nr/ rok, liczba punktów 

wg klasyfikacji MNiSzW) 

Punkty 

  

...  

ogółem  

  

Monografie naukowe i rozdziały (wyszczególnić pozycje wg następującego porządku: 

autor/autorzy, tytuł monografii/ redaktor, tytuł rozdziału, wydawnictwo/rok, zakres stron, ISBN) 

Punkty 

  

  

  

ogółem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referaty lub postery przedstawione na konferencjach (wyszczególnić pozycje wg 

następującego porządku: autor/autorzy, tytuł referatu, nazwa zbioru referatów, wydawnictwo/rok, 

zakres stron, tytuł, czas i miejsce konferencji) 

Punkty 

  

  

  

ogółem  



Referaty lub postery opublikowane w materiałach konferencyjnych (wyszczególnić pozycje 

wg następującego porządku: autor/autorzy, tytuł referatu, nazwa zbioru referatów, 

wydawnictwo/rok, zakres stron, tytuł, czas i miejsce konferencji) 

Punkty 

  

  

  

ogółem  

Udział w konferencjach (bez referatu i posteru) (wyszczególnić pozycje wg następującego 

porządku: nazwa konferencji, organizator, miejsce i termin konferencji) 

Punkty 

  

  

ogółem  

 

 


