
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ  

DLA DOKTORANTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 

(wprowadzony zarządzeniem nr 3 Rektora AMG z 29.01.2014r. 

zmiany w zarządzeniu nr 42 Rektora AMG z 17.12.0214r. – tekst jednolity) 

 

 

 

§ 1 

 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów są przyznawane w ramach dotacji przyznanej uczelni 

przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów  

i doktorantów stosownie do art. 94 ust. 1 pkt. 7 i art. 199 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Akademia Morska w Gdyni zwaną dalej uczelnią tworzy Fundusz Pomocy Materialnej, wspólny dla 

studentów i doktorantów. 

3. Dotacje przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to  

z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji, o której 

mowa w ust. 1. 

 

§ 2 
 

Doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie: 

 

1. stypendium socjalnego; 

2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

3. stypendium dla najlepszych doktorantów; 

4. zapomogi. 

 

§ 3 
 

1. Niezależnie od form pomocy materialnej określonej w § 2, doktorant może ubiegać się stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 4 
 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2 i 4 są przyznawane na wniosek doktoranta przez dziekana 

w ustalonym w uczelni terminie. 

2. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. 

3. Na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów dziekan przekazuje uprawnienia w zakresie 

przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg 

wydziałowej komisji stypendialnej dla doktorantów, zwanej dalej WKSD. 

4. WKSD powołuje dziekan spośród doktorantów delegowanych przez wydziałowy organ samorządu 

doktorantów, reprezentujących wszystkie studia doktoranckie prowadzone na wydziale. W przypadku 

prowadzenia na wydziale tylko jednych studiów doktoranckich, dziekan wydziału powołuje komisję 

spośród doktorantów delegowanych przez wydziałowy organ samorządu doktorantów, reprezentujących 

wszystkie roczniki danych studiów doktoranckich.  

5. W skład WKSD na okres kadencji władz uczelni dziekan powołuje przynajmniej jednego pracownika 

wydziału, przy czym doktoranci stanowią większość składu komisji. 

6. Na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów rektor przekazuje uprawnienia w zakresie 

rozpatrywania odwołań dotyczących stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i zapomóg Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla doktorantów (UKSD).  

7.  W skład UKSD wchodzą przedstawiciele doktorantów powołani przez rektora spośród delegatów 

wskazanych przez uczelniany organ samorządu doktorantów 

 

§ 5 
 

1. Stypendia dla najlepszych doktorantów są przyznawane na wniosek doktoranta przez rektora lub 

prorektora ds. kształcenia na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 



2. Podpisany przez doktoranta wniosek (zał. nr 1) oraz oświadczenie doktorant składa w dziekanacie 

właściwego wydziału, w ustalonym w uczelni terminie. 

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki  

w postępowaniu rekrutacyjnym, 

     2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku  

         akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

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

              doktoranckich; 

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

         c)  podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się  

               szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

4. Kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów określa zał. nr 2 i 3 do niniejszego 

regulaminu. 

5. Doktorant ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku  

i kolejnych latach studiów doktoranckich jest zobowiązany dołączyć do wniosku ocenę postępów  

w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz ocenę stopnia zaangażowania w pracy 

dydaktycznej. 

6. Oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktoranta dokonuje  

w formie pisemnej opiekun naukowy. Wzór oceny określa zał. nr 4 do niniejszego regulaminu.  

7. Oceny stopnia zaangażowania w pracę dydaktyczną doktoranta dokonuje w formie pisemnej kierownik 

katedry, który zlecił doktorantowi realizację zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w ich prowadzeniu. 

Wzór oceny określa zał. nr 5 do niniejszego regulaminu. 

8. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na semestr. 

9. Doktorant ubiegający się w danym roku akademickim o stypendium dla najlepszych doktorantów  

na kolejny semestr jest zobowiązany złożyć nowy wniosek wraz z oświadczeniem, przy czym 

dokumenty, o których mowa w pkt. 5 i 6 mogą stanowić uwierzytelnione kopie dokumentów 

dołączonych do wniosku na poprzedni semestr. 

10. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów na dany semestr ustala rektor w porozumieniu  

z uczelnianym organem samorządu doktorantów, przy czym wysokość stypendium może być 

zróżnicowana w zależności od wyników w nauce, postępów w pracy naukowej i przygotowania 

rozprawy doktorskiej, stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej. 

 

§ 6 
 

Do przyznawania świadczeń, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2 i 4 oraz w pozostałym zakresie, nie unormowanym 

w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, w tym 

odpowiednie zapisy Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 35 z dnia 

5.11.2014 r. wraz z odpowiednimi załącznikami. 

 

 

 


