
Załącznik do Zarządzenia JM Rektora nr 385/2014/2015  
z dn. 19.03.2015 roku 

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 200a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym [t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.], zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu może otrzymać doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich. 

 

§ 2 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor na wniosek 

doktoranta według załączonego wzoru (załącznik nr 1). 

2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest 

opiniowany przez doktorancką komisję stypendialną właściwej jednostki 

organizacyjnej (dalej zwanej także „komisją”), w której prowadzone są studia 

doktoranckie. Komisja sporządza ranking osobno dla doktorantów każdego roku 

studiów według kryteriów oraz punktacji określonej w załączniku do niniejszego 

regulaminu (załącznik nr 2). 

3. Komisja przekazuje Rektorowi zaopiniowane wnioski wraz z rankingiem. 

 

§ 3 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, 

wyłonionych na podstawie rankingu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3. 

2. Uprawnionymi do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego są 

doktoranci, którzy wyróżniali się w pracy naukowej i dydaktycznej w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego. 
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§ 4 

 

Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na danym roku, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, 

mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium doktoranckiego. Kwota zwiększenia stypendium staje się stypendium 

doktoranckim. 

§ 5 

 

1. Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 

800 zł miesięcznie. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na okres 12 

miesięcy i wypłacane jest co miesiąc. 

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor 

może przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego w tym okresie. 

4. Wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego realizowane są wyłącznie w 

postaci przelewów dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

doktorantów. 

5. Jeżeli zwiększenie stypendium doktoranckiego zostało przyznane w miesiącu 

późniejszym niż październik, doktorantowi przysługuje spłata świadczenia za 

miesiące poprzedzające wydanie decyzji w danym roku akademickim. 

6. Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego dokonywana jest w terminie 

przewidzianym dla wypłat stypendium doktoranckiego. 

7. Od decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora, złożony w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

§ 6  

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego powinien być złożony 

przez doktoranta do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, na który 

ma być przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego. 
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§ 7  

 

1. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

2. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który 

ukończył studia doktoranckie w wcześniejszym niż określony w programie tych 

studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały 

do terminu ukończenia studiów doktoranckich, określonego w programie tych 

studiów, wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 

otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby 

miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie 

większej jednak niż 6 miesięcy. 

 

§ 8 

 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. 

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. 

 

§ 9 

 

Traci moc Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadzony Zarządzeniem nr 

366/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 

maja 2012 roku z późn. zm. 

 

§ 10 

 

1. Zmiany w regulaminie ustala Rektor po uzyskaniu opinii Prezydium Sejmiku 

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

2, dokonuje Rektor po uzyskaniu opinii właściwej Rady Doktorantów. 

 

§ 11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2014 roku. 
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Załącznik nr 1. 

 

WZÓR  

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Poznań, dn. 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL: 

Adres, telefon, mail: 

 

 

Wydział / Instytut1 

 

Do Prorektora ………………………………..……………………………………..….. 

Prof. dr hab. ……………………………………………………………………….……. 

Za pośrednictwem doktoranckiej komisji stypendialnej 

Wydziału/Instytutu2…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 20……/20……..
 

zwiększenia stypendium doktoranckiego 

w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Mój numer konta _______________________________________________  

 

 

__________________  

Podpis wnioskodawcy 

 

Opinia doktoranckiej komisji stypendialnej: POZYTYWNA / NEGATYWNA3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nazwa jednostki organizacyjnej. 
2 Jak w punkcie 1. 
3 Właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 

 

Kryteria sporządzania rankingu oraz punktacja ubiegających się o przyznanie 

zwiększenia 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, 

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  


