
 

 

 

UCHWAŁA NR 3/14_15 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie propozycji przyjęcia projektu zasad przyznawania stypendium 

doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

§ 1 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik uchwały nr 30/2013 Senatu 

UAM, Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

występuje z propozycją przyjęcia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 2 

Projekt zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała zostanie opublikowana i tym samym wejdzie w życie z dn. 16 grudnia 2014 r. 

 

 

Przewodniczący 

/-/ 

      mgr Jakub Józefiak 



 

 

Załącznik do uchwały nr 3/14_15 Prezydium Sejmiku Doktorantów 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Stypendium doktoranckie (dalej zwane także ,,stypendium’’) przyznawane jest 

przez Rektora na okres 12 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc. 

2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor  

może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 

3. W przypadku przedłużenia studiów podstawę decyzji w sprawie przyznania 

stypendium stanowią osiągnięcia doktoranta w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium. 

 

Doktorancka komisja stypendialna 

§ 2 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego podlegają opinii 

doktoranckiej komisji stypendialnej właściwej jednostki organizacyjnej (dalej zwanej 

także „komisją”), w której prowadzone są studia doktoranckie. 

2. Komisję powołuje Rektor. 

3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich 

wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego 

sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów 

wskazany przez właściwą Radę Doktorantów. 

4. Do zadań komisji należy: 

a) formalna i merytoryczna ocena złożonych wniosków, 



 

 

b) sporządzenie listy rankingowej doktorantów rekomendowanych do przyznania 

stypendium – osobno dla doktorantów każdego roku studiów (gdzie najwyższa 

pozycja rankingowa przypada doktorantowi, który uzyskał największą liczbę 

punktów). 

5. Komisja przesyła Rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do 

przyznania stypendium. Komisja przesyła również listę doktorantów, którzy złożyli 

wniosek o stypendium, ale zajęli niską pozycję w rankingu i nie są rekomendowani 

do przyznania stypendium. 

6. Komisja ustala liczbę punktów wynikających z oceny osiągnięć doktoranta w 

oparciu o zasady wskazane we właściwym dla danego studium załączniku do 

niniejszego Regulaminu. 

 

Warunki uprawniające do pobierania stypendium 

§ 3 

 

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: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni 

albo jednostkę naukową; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

3. Poprzez zaangażowanie w pracę dydaktyczną rozumie się pozytywną opinię 

nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

a także inne niż prowadzenie zajęć dydaktycznych formy aktywności dydaktycznej, w 

szczególności: przygotowanie projektu programu zajęć dydaktycznych, 



 

 

uczestniczenie w przygotowaniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich, współpraca z kołem naukowym, opieka nad rokiem 

studiów, opieka nad praktykami studenckimi, opieka nad licencjantami i 

magistrantami. 

4. Poprzez zaangażowanie w realizację badań naukowych należy rozumieć w 

szczególności: udział lub samodzielną realizację grantów naukowych, pobyty na 

stypendiach krajowych lub zagranicznych, lub inne podobne formy aktywności 

naukowej. 

5. Poprzez znaczące postępy w pracy naukowej rozumie się w szczególności: 

publikacje (będące rezultatem pracy badawczej doktoranta), wystąpienia na 

konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych, pobyty na stypendiach i 

stażach zagranicznych lub krajowych w instytucjach naukowo-badawczych, 

praktyczne zastosowania prac badawczych. 

6. Poprzez postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej rozumie się w 

szczególności opracowanie i przedstawienie na zebraniu naukowym (np. katedry, 

instytutu, zakładu) koncepcji pracy lub opracowanie jej kolejnych fragmentów. 

7. Doktorantowi spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 2, mogą zostać 

uwzględnione przy ocenie wniosku osiągnięcia z tytułu: 

1) popularyzacji nauki; 

2) aktywnej działalności na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu; 

3) aktywnego udziału w organizacji konferencji oraz wydarzeń o charakterze 

naukowym; 

4) nagród i wyróżnień. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

§ 4 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. 

2. Wniosek zawiera: 



 

 

1) dane osobowe doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego 

braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku 

studiów doktoranckich; 

2) opis postępów w pracy naukowej; 

3) opinię zawierającą ocenę opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku 

ubiegania się o to stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; 

4) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 

(załączone dokumenty). 

3. W przypadku osiągnięć, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt. 1-3, z zastrzeżeniem 

publikacji popularyzujących naukę, w celu ich potwierdzenia wymagane jest 

dołączenie zaświadczenia, uwzględniającego ocenę zaangażowania doktoranta, 

wystawionego przez osobę do tego uprawnioną. 

4. Wniosek należy kierować do kierownika studiów doktoranckich. Termin 

złożenia wniosku upływa z dniem 30 czerwca każdego roku. 

 

Przepisy końcowe 

 

§5 

 

1. Decyzja Rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego ma 

charakter ostateczny. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy przez Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

§6 

 

Doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie. 

 

§7 

 



 

 

Tracą moc Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich wprowadzone 

Zarządzeniem nr 358/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu z dnia 18 maja 2012 roku z późn. zm. 

 

§ 8 

 

Ogólne przesłanki przyznania stypendium doktoranckiego określa Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 roku (Dz. U. 

2014 r. poz. 1480). 

 

§ 9 

 

1. Zmiany w Zasadach ustala Rektor po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmiku 

Doktorantów. 

2. Zmiany kryteriów Wydziałowych lub Instytutowych, o których mowa w § 2 ust. 

4, dokonuje Rektor na wniosek Rady Wydziału lub Instytutu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Doktorantów danego Studium. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. 

 

Kryteria sporządzania listy rankingowej  

ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1. Wydział Anglistyki 
2. Wydział Biologii  
3. Wydział Chemii  
4. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  
5. Wydział Fizyki  
6. Wydział Historyczny  
7. Wydział Matematyki i Informatyki  
8. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  
9. Wydział Nauk Społecznych 
10. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_biologia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_chemia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_filologia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_fizyka.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_historia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_matematyka.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_geografia.doc


 

 

11. Wydział Neofilologii   
12. Wydział Prawa i Administracji  
13. Wydział Studiów Edukacyjnych  
14. Wydział Teologicznego  
15. Studium Doktoranckie Instytutu Filozofii  
16. Studium Doktoranckie Instytutu Psychologii  
17. Studium Doktoranckie Instytutu Socjologii 

http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_neofilologia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_wpia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_wse.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_teologia.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_instytut_filozofii.doc
http://old.amu.edu.pl/strony/dokumenty/informator26/kryteria_instytut_filozofii.doc

