
 

 

 

UCHWAŁA NR 5/14_15 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie propozycji projektu regulaminu stypendium dla najlepszych doktorantów 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 regulaminu stypendium dla najlepszych doktorantów 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 5/14_15 Prezydium Sejmiku Doktorantów 
z dn. 16 grudnia 2014 r. 

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów, zwany dalej „Regulaminem”, określa 

zasady funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej „Uczelnią”, w zakresie stypendium dla 

najlepszych doktorantów, zwanego dalej „stypendium”, w rozumieniu art. 199 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

 

§ 2 

 

1. Użycie terminu „studia” oznacza studia doktoranckie prowadzone przez uprawnioną 

jednostkę organizacyjną Uczelni. 

2. Ilekroć w Regulaminie pojawia się termin „postępowanie administracyjne”, należy przez to 

rozumieć postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”. 

3. Ilekroć w Regulaminie używa się nazwy „Regulamin pomocy materialnej”, oznacza on 

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

4. Użycie terminu „Samorząd” oznacza właściwy uczelniany organ Samorządu Doktorantów. 

5. Jeżeli w tekście pojawia się nazwa „Komisja Ekonomiczna”, oznacza ona właściwą 

Komisję Ekonomiczną I stopnia, wymienioną w § 3 ust. 1 Regulaminu pomocy materialnej. 
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6. Użycie nazwy „Komisja Odwoławcza” oznacza Uczelnianą Komisję Ekonomiczną 

Doktorantów, wymienioną w § 5 ust. 1 Regulaminu pomocy materialnej. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium jest świadczeniem pomocy materialnej, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 3 

Ustawy. 

2. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy w roku akademickim, począwszy od 

października. 

3. Środki finansowe przeznaczone na wypłaty stypendium pochodzą z funduszu pomocy 

materialnej  

i są z niego wydzielane zgodnie z § 2 Regulaminu pomocy materialnej. 

4. Do postępowania w sprawie przyznania stypendium stosuje się odpowiednio przepisy o 

postępowaniu administracyjnym. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Uprawnienia do pobierania stypendium 

 

§ 4 

 

1. Warunkiem przyznania stypendium na pierwszym roku studiów jest osiągnięcie bardzo 

dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym, wyrażonych wysoką lokatą uzyskaną w 

tym postępowaniu. 

2. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów może zostać przyznane doktorantowi, 

który  

w poprzedzającym roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 
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b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

c) podczas studiów prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem  

w pracy dydaktycznej. 

3. Przez 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. 

4. Przez postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej rozumie się opracowanie i 

przedstawienie na zebraniu naukowym (np. katedry, instytutu, zakładu) koncepcji pracy lub 

opracowanie jej kolejnych fragmentów lub ocenę pracy sformułowaną przez opiekuna 

naukowego. 

5. Przez szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej rozumie się wyróżniającą lub 

bardzo dobrą ocenę z prowadzenia zajęć dydaktycznych sformułowaną przez studentów 

lub nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć dydaktycznych, a 

także inne niż prowadzenie zajęć dydaktycznych formy aktywności dydaktycznej (np. 

przygotowanie syllabusu zajęć dydaktycznych, uczestniczenie w przygotowaniu zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich, współpraca z kołem 

naukowym, opieka nad rokiem studiów, opieka nad praktykami studenckimi). 

6. Doktorantowi spełniającemu warunki, o których mowa ust. 2, mogą zostać uwzględnione, 

przy ocenie wniosku, osiągnięcia z tytułu: 

1) popularyzacji nauki, 

2) aktywna działalność na rzecz uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

3) aktywnego udziału w organizacji konferencji oraz wydarzeń o charakterze naukowym, 

4) nagród i wyróżnień. 

7. Podczas oceny spełnienia przez doktoranta warunków, o których mowa w ust. 2 stosuje 

się kryteria dla stosownego dla doktoranta Wydziału, określone w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

8. Doktorant skierowany przez Uczelnię na staż, na uczelnię zagraniczną lub krajową, 

kontynuujący tam studia, może ubiegać się o stypendium na zasadach ogólnych. 

9. Doktorant, który po przyznaniu stypendium został skierowany na staż, o którym mowa w 

ust. 8, nie traci prawa do jego pobierania. 

10. Jeżeli doktorant został skierowany przez Uczelnię na staż, na uczelnię zagraniczną lub 

krajową  

i odbył tam część studiów, wyniki zdanych tam egzaminów oraz postępy w pracy naukowej  

i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uwzględnia się podczas ustalania uprawnień do 

stypendium. 
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11. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium określa Rektor w 

porozumieniu  

z Samorządem. Liczba stypendiów dla doktorantów pierwszego roku na danych studiach 

nie powinna przekraczać trzech. 

12. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów odbywa kolejne studia stypendium nie 

przysługuje. Zasadę tą stosuje się niezależnie od podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uczelni lub instytucji, w której odbywane są studia. 

13. Doktorantowi studiującemu jednocześnie na więcej niż jednych studiach, stypendium 

przysługuje tylko na jednych studiach, według własnego wyboru. 

14. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu stypendium na 

więcej niż jednych studiach. 

 

§ 5 

 

1. Doktorant może otrzymać stypendium niezależnie od formy odbywanych studiów. 

2. Uzyskanie stypendium nie ogranicza praw doktoranta do ubiegania się o przyznanie i do 

otrzymywania innych świadczeń wymienionych w art. 199 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 200a 

ust. 1 i 2 Ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Zasady ustalania wysokości i przyznawania stypendium 

 

§ 6 

 

1. Wysokość stypendium lub tryb wyznaczania wysokości stypendium ustala Rektor w 

porozumieniu z Samorządem. 

2. Miesięczna łączna kwota stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium 

socjalnego pobieranych przez doktoranta, nie może być większa niż 90% najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu 

nauczycieli akademickich. 

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich doktorantowi może 

zostać przyznane stypendium w tym okresie, w szczególności w przypadku: 
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a) urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

b) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 

c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 

d) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub 

nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 

e) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Tryb postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do stypendium 

 

§ 7 

 

1. Stypendium przyznawane jest przez rektora na wniosek doktoranta. 

2. Rektor podejmuje decyzję w sprawie stypendium na podstawie wniosku doktoranta, 

złożonego za pośrednictwem Komisji Ekonomicznej, oraz na podstawie dokumentów 

przygotowanych przez Komisję Ekonomiczną i Komisję Odwoławczą. 

3. Do zadań Komisji Ekonomicznej w zakresie wstępnego opracowania wniosków o 

przyznanie stypendium należy: 

a) ustalenie liczby punktów wynikających z oceny osiągnięć doktoranta w oparciu o 

kryteria, o których mowa w § 4 ust. 7; 

b) sporządzenie listy rankingowej wnioskodawców. 

4. Do zadań Komisji Odwoławczej w zakresie rozpatrywania wniosku o przyznanie 

stypendium należy: 

a) sprawdzenie poprawności wstępnego opracowania wniosku, 

b) ustalenie liczby osób zakwalifikowanych do przyznania stypendium spośród 

uprawnionych, którzy złożyli kompletne wnioski, na podstawie list rankingowych 

przedstawionych przez właściwe Komisje Ekonomiczne, 

c) przygotowanie projektu decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendium. 
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5. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących zasad 

postępowania administracyjnego. 

6. Członek Komisji Ekonomicznej lub Komisji Odwoławczej będący wnioskodawcą, 

małżonkiem wnioskodawcy, spokrewniony albo spowinowacony z wnioskodawcą do 

drugiego stopnia, jest wyłączony od udziału w postępowaniu. 

7. Komisja Odwoławcza przygotowuje projekt decyzji, o której mowa w ust. 4 lit. c) w formie 

decyzji administracyjnej. 

8. Decyzje rektora są doręczane w sposób określony w § 4 ust. 12 i 13 Regulaminu pomocy 

materialnej. 

9. Od decyzji rektora w sprawie wniosku o przyznanie stypendium nie przysługuje odwołanie. 

Doktorantowi przysługuje wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

kierowanego do rektora  

w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

10. W przypadku złożenia przez doktoranta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rektor może 

zlecić Komisji Odwoławczej wyjaśnienie lub wydanie opinii w sprawie. 

11. Rektor sprawuje nadzór nad pracami Komisji Odwoławczej. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

 

§ 8 

 

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta, składany na druku, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu. 

2. Wraz z wnioskiem doktorant składa dokumenty dotyczące kryteriów, o których mowa w § 

4  

ust. 1-5, w tym roczną ocenę postępów doktoranta. 

3. Niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 2, doktorant załącza do składanego 

wniosku również dokumenty potwierdzające aktywności i osiągnięcia. Dokumentami tymi 

mogą być  

w szczególności: 

a) publikacje, 

b) potwierdzenia czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych, 



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 8 z 11 

wersja 29 września 2011 

c) dyplomy, 

d) zaświadczenia, 

e) certyfikaty. 

4. Dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub pod warunkiem przedstawienia ich 

oryginałów do wglądu. 

5. W przypadku osiągnięć, o których mowa w § 4 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. 

6. Wniosek o stypendium należy kierować do rektora za pośrednictwem właściwej Komisji 

Ekonomicznej. 

7. Jeżeli wniosek o stypendium nie spełnia wymogów ustalonych w Regulaminie, 

Przewodniczący Komisji Odwoławczej z upoważnienia rektora wzywa wnioskodawcę do 

usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 

dni, rektor zawiadamia wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 

8. Rektor w porozumieniu z Samorządem określa podstawowy termin składania wniosków o 

stypendium oraz termin dodatkowy, przeznaczony dla doktorantów, którzy z ważnych 

przyczyn losowych lub na skutek zaistnienia przeszkód formalnych, lub z powodu 

odbywania studiów poza granicami kraju, nie mogą złożyć wniosku w terminie 

podstawowym. Rektor z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem podaje terminy do 

wiadomości doktorantów. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Zawieszenie i utrata praw do stypendium 

 

§ 9 

 

1. Zawieszenie lub utrata praw do stypendium następuje zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów. 

2. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant 

został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

Wypłata stypendium 

 

§ 10 

 

1. Wypłaty stypendium realizowane są wyłącznie w postaci przelewów dokonywanych na 

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe doktorantów. 

2. Jeżeli stypendium zostało przyznane w miesiącu późniejszym niż październik, 

doktorantowi przysługuje spłata świadczenia za miesiące przypadające przed wydaniem 

decyzji. 

3. Wypłaty wykonywane są w kwotach miesięcznej wysokości świadczenia w terminie do 10. 

dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów. 

 

§ 12 

 

1. Zmiany w regulaminie ustala Rektor w porozumieniu z Prezydium Sejmiku Doktorantów. 

2. Zmian kryteriów Wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 7, dokonuje się na wniosek 

Rady Doktorantów Wydziału skierowany do Rektora za pośrednictwem Prezydium Sejmiku 

Doktorantów,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. W przypadku, gdy na Wydziale funkcjonuje więcej niż jedna Rada Doktorantów, zmian 

kryteriów Wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 7, dokonuje się na wspólny wniosek 

Rad Doktorantów działających na Wydziale, skierowany do Rektora za pośrednictwem 

Prezydium Sejmiku Doktorantów. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1: 

a) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza  

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1a.pdf 

b) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1b.pdf 

c) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1c.pdf 

d) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1d.pdf 

e) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1e.pdf 

f) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza  

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1f.pdf 

g) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1g.pdf 

h) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1h.pdf 

i) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1i.pdf 

j) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1j.pdf 

k) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza  

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1k.pdf 

l) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1l.pdf 

m) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1m.pdf 

n) Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza  

w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2014-lex/zal-1n.pdf 

2. Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich  

– http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2011-lex/zal-2.pdf 

3. Załącznik nr 3: Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów  

– http://www.amu.edu.pl/~dn/doktoranci/rsnd-2011-lex/zal-3.pdf 
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