
Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
(wprowadzony zarządzeniem nr 4 Rektora AMG z 09.04.2015r.) 

 

 

§ 1 

1. Uczestnik studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymać zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, o której mowa w art. 94b. ust. 1. pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, zwane dalej zwiększeniem stypendium, przyznaje się nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych 

na poszczególnych wydziałach.  

3. Zwiększenie stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta.  

 

§ 2 

1. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów 

doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego 

stopnia  albo jednolitych studiów magisterskich. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ocenach  

z przebiegu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.  

2. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych 

latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej  

i dydaktycznej w poprzednim roku studiów. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, zgodnie z opisem 

podanym w załączniku Nr 2 do niniejszego regulaminu, potwierdzające działalność 

naukową, badawczą lub dydaktyczną.  

3. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium na dany rok akademicki wraz  

z załącznikami należy złożyć do Kierownika studiów doktoranckich do dnia 15 

października danego roku akademickiego.  

 

§ 3 

1. Decyzję o zwiększeniu stypendium podejmuje Rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany 

przez doktorancką komisję stypendialną zwaną dalej komisją.  

2. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji doktorant może zwrócić się  

z wnioskiem do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składany jest za 

pośrednictwem Kierownika studiów doktoranckich.  

 

§ 4 

1. Komisja powoływana jest przez Rektora na wniosek Dziekana, na każdym Wydziale, który 

prowadzi studia doktoranckie.  

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z 

uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję 

przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów będący członkiem Rady 

Wydziału.  



3. Komisja po zaopiniowaniu wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, przekazuje wnioski 

Rektorowi w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wraz z listami rankingowymi 

doktorantów, sporządzonymi odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich  

z zachowaniem zasady, że osoby przedłużające studia umieszczane są na jednej liście 

rankingowej.  

4. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium na podstawie list rankingowych sporządzonych 

odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich z zachowaniem zasady, że osoby 

przedłużające studia umieszczane są na jednej liście rankingowej na poszczególnych 

wydziałach. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium nie może być mniejsza niż 800 zł.  

5. Liczbę uczestników studiów doktoranckich, którzy stanowią 30% doktorantów danego 

roku studiów, określa się wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

przyznania dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym.  

 

§ 5 

1. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na rok akademicki i przekazywane na rachunek 

bankowy doktoranta zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Rektora.  

2. Zwiększenia stypendium są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.  

3. W przypadku wyczerpania środków z dotacji na koniec roku kalendarzowego, Rektor może 

wstrzymać wypłatę zwiększenia stypendium. Po uzyskaniu środków finansowych  

w kolejnym roku kalendarzowym wypłata zwiększenia stypendium zostaje wznowiona  

z wyrównaniem.  

4. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty 

zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.  

5. W razie skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach doktoranta, wypłatę zwiększenia 

stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym decyzja stała się ostateczna.  

6. W przypadku określonym w ust. 5 zwiększenie stypendium przyznawane jest, na pisemny 

wniosek Kierownika studiów doktoranckich, kolejnej osobie znajdującej się na liście 

rankingowej, o której mowa w § 4 ust. 4.  

                                                                                                    

             

 


