
 

Poznań, 5 czerwca 2012 roku 

DOP-0212-71/2012 

 

 

Zarządzenie nr 71/2012 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 5 czerwca 2012 roku 

w sprawie wprowadzenia  

„Regulaminu przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich uczestnikom 

stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” 

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.) i § 42 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, oraz w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz 

stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) i § 21 ust. 1 Uchwały nr 346/2012 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: regulaminu 

studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się „Regulamin przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich uczestnikom 

stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju 

Uczelni. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 



Załącznik do zarządzenia nr 71/2012  
Rektora UP w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012r. 

 
Regulamin przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich 

uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich  
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podstawę prawną przyznawania stypendiów doktoranckich stanowią: 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. Nr 164,  
poz. 1365 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października  
2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U.  
Nr 225, poz.1351). 

3. Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

4. Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

5. Niniejszy Regulamin. 
§ 2 

1. Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich, zwanemu dalej doktorantem 
moŜe być przyznane stypendium doktoranckie, na jego wniosek, na okres  
12 miesięcy. 

2. Doktorant, który uzyskał zgodę na przedłuŜenie okresu odbywania studiów 
doktoranckich moŜe wnioskować do Rektora o przyznanie na ten czas stypendium 
doktoranckiego. 

3. Doktorantowi środowiskowych studiów doktoranckich moŜe być przyznane 
 stypendium doktoranckie na jego wniosek, na okres 12 miesięcy, jeŜeli tak 
stanowi umowa zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym. 

4. Stypendium nie moŜe być niŜsze niŜ 60 % minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 
akademickich. 

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są finansowane w ramach przychodów 
Uczelni. 

6. Limit stypendiów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni 
prowadzących studia doktoranckie ustala Rektor. 

7. Rektor podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego 
wysokości. 

8. Doktoranci otrzymujący stypendium, zobowiązani są do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin rocznie. 

9. Doktoranci otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową. 

10. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezaleŜnie od otrzymywanych przez 
doktoranta: 

a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej, 

b) stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, 

c) stypendium doktorskiego. 



11. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie, wyjeŜdŜający na staŜ naukowy 
krajowy lub zagraniczny moŜe otrzymywać stypendium w okresie staŜu. Decyzję  
w tej sprawie podejmuje Rektor. 

 
II. Komisja ds. stypendiów doktoranckich 

§ 3 

1. Propozycją rozdziału stypendiów w jednostce organizacyjnej Uczelni prowadzącej 
studia doktoranckie zajmuje się wydziałowa komisja ds. stypendiów doktoranckich, 
zwana dalej komisją, powoływana przez Rektora. 

2. W skład komisji wymienionej w ust. 1, złoŜonej z co najmniej trzech członków 
powoływanych spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub uprawnienia 
równowaŜne z uprawnieniami doktora habilitowanego uzyskane na podst. art. 21a 
Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki, wchodzi kierownik studiów doktoranckich jako 
przewodniczący komisji oraz przedstawiciel doktorantów z danej jednostki 
organizacyjnej. 

§ 4 

Szczegółowe kryteria przyznawania i zwiększenia stypendiów opracowują komisje,  
a zatwierdzają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie. 

§ 5 

1. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium, złoŜone do kierownika 
studiów doktoranckich, w ciągu 10 dni licząc od dnia, w którym złoŜono wniosek i 
przedstawia propozycje rozdziału stypendiów kierownikowi jednostki prowadzącej 
studia doktoranckie. 

2. Kierownik jednostki prowadzącej studia doktoranckie przekazuje wniosek  
o przyznanie stypendiów doktoranckich do Rektora, w terminie 14 dni od jego 
otrzymania. 

3. Kandydaci do stypendiów doktoranckich zostaną powiadomieni pisemnie o decyzji 
Rektora. 

4. Doktorantowi, któremu nie przyznano stypendium przysługuje prawo złoŜenia  
do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji. Podstawą odwołania moŜe być wyłącznie wskazanie 
naruszenia zasad przyznawania stypendiów przez komisję. Decyzja Rektora jest 
ostateczna. 

 

III. Zasady przyznawania i zwiększenia stypendiów 

§ 6 

1. Osobom zakwalifikowanym na pierwszy rok studiów doktoranckich, przyznaje się  
i zwiększa stypendia w oparciu o ranking ustalony na podstawie liczby punktów 
uzyskanych przez kandydatów w trakcie postępowania rekrutacyjnego.  



2. Doktorantom od drugiego roku przyznaje się i zwiększa stypendia w oparciu  
o ranking wynikający ze szczegółowych kryteriów, o których mowa w § 4, 
uwzględniający:  

a) wyniki z egzaminów uzyskane w roku akademickim poprzedzającym 
złoŜenie wniosku, 

b) postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

c) zaangaŜowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 
zawodowych. 

§ 7 

Stypendium doktoranckie od drugiego roku studiów, moŜe być przyznane na wniosek 
doktoranta, który w terminie i miejscu określonym przez kierownika jednostki 
prowadzącej studia doktoranckie, dostarczył następujące dokumenty: 

a) indeks doktoranta z zaliczonym ostatnim rokiem studiów i opinią kierownika 
studiów doktoranckich o wywiązywaniu się doktoranta z regulaminowych 
obowiązków w ramach Studium Doktoranckiego, 

b) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wdroŜeniowych, 
organizacyjnych i innych wraz z załączonym spisem publikacji i wdroŜeń, 
potwierdzony przez opiekuna naukowego/promotora, 

c) opinię kierownika katedry/zakładu o zaangaŜowaniu w prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, 

d) opinię opiekuna naukowego/promotora na temat postępów w pracy 
naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

§ 8 

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 
doktoranckie, w terminie krótszym niŜ określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz 
uzyskał wyróŜniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 
ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 
stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznego stypendium doktoranckiego 
oraz liczby miesięcy, o który został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większy 
jednak niŜ sześć miesięcy. Osoba, która uzyskała wyróŜniającą ocenę rozprawy 
doktorskiej składa do Rektora wniosek w tej sprawie wraz z uchwałą Rady Wydziału. 

§ 9 

Doktoranci wyróŜniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać się  
o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych.  

§ 10 

Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych przyznaje Rektor.  

 

 



IV. Wstrzymanie stypendium 

§ 11 

1. Stypendium doktoranckie moŜe być wstrzymane w przypadku: 

a) skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, 

b) niewywiązywania się doktoranta z obowiązków określonych w Regulaminie 
studiów doktoranckich, 

c) przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego przez komisję 
dyscyplinarną dla doktorantów, zakończonego prawomocnym orzeczeniem 
komisji dyscyplinarnej, stwierdzającym przewinienie doktoranta. 

2. Decyzję o wstrzymaniu wypłacania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. 

§ 12 

1. Doktorantowi, któremu wstrzymano stypendium w związku z wystąpieniem 
przyczyn opisanych w § 11 ust. 1 lit.: b), c), przysługuje prawo złoŜenia do Rektora 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 
Decyzja Rektora jest ostateczna. 

2. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym decyzja o wstrzymaniu stała się ostateczna. 

 

V. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 13 

1. Doktoranci mogą otrzymywać stypendium doktoranckie finansowane przez 
jednostki spoza Uczelni, na podstawie umowy zawartej z Uczelnią.  

2. Doktorantowi moŜe zostać przyznane stypendium przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami na zasadach 
określonych w Ustawie. Do stypendiów tych stosuje się odpowiednio zasady 
obowiązujące w Uczelni. 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  
od 1 stycznia 2012 r. 


