
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ  

ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA 

DOKTORANTÓW   

UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU 

 
Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako „Uniwersytet” lub „UAP”), w porozumieniu z 

uczelnianym organem samorządu doktorantów UAP, działając na podstawie art. 200 ust. 3 oraz art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.; dalej określanej jako „ustawa”) ustala niniejszy 

regulamin, określający tryb przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego dla doktorantów UAP.  

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

1. Rektor Uniwersytetu może przyznać doktorantom stypendium doktoranckie. 

2. Decyzję o zamiarze przyznania w danym roku akademickim stypendiów 

doktoranckich Rektor podejmuje w szczególności w oparciu o posiadane środki 

finansowe i ogłasza w drodze zarządzenia do dnia 1.03. każdego roku. 

3. W przypadku ogłoszenia o zamiarze przyznania w danym roku akademickim 

stypendiów doktoranckich stypendiów doktoranckich, ich przyznawanie odbywa 

się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

na zasadach określonych w art. 200a ustawy i rozporządzenia Ministra Nauki                            

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581).  

5. Od decyzji Rektora, w zakresie przyznania bądź odmowy przyznania 

określonego świadczenia przysługuje doktorantowi wniosek o ponowne 

rozpoznanie sprawy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Ponowna decyzja 

Rektora jest ostateczna. 
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§ 2 

1. W celu opiniowania wniosków doktorantów, o których mowa w niniejszym 

regulaminie Rektor powołuje Komisję Doktorancką na każdym wydziale 

prowadzącym studia doktoranckie. 

2. W skład Komisji Doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków 

powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w danym 

wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego 

albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki                 

i dyscyplin artystycznych, 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. 

3. Komisja Doktorancka powoływana jest na okres kadencji Senatu, przy czym jej 

członkowie mogą być w dowolnym czasie odwołani przez Rektora. Odwołanie 

przedstawiciela doktorantów powinno być poprzedzone opinią właściwego 

organu samorządu doktorantów. 

 

II. STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

§ 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; 
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3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy 

naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

4. Opinia Komisji Doktoranckiej dotycząca przyznania stypendium doktoranckiego 

dla doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich powinna 

zawierać liczbę punktów przyznanych wnioskodawcom w oparciu o punktację 

stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

§ 4 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. 

2. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (a ten załącznik 

sobie wymyślimy później.), do właściwego kierownika studiów doktoranckich do 

dnia 30 października. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające 

osiągnięcia doktoranta. 

3. Wniosek podlega ocenie Komisji Doktoranckiej, która następnie przekazuje 

Rektorowi listę doktorantów, wśród których wskazuje tych, których rekomenduje 

do przyznania stypendium doktoranckiego wraz z wnioskami wszystkich 

doktorantów oraz swoją opinią.  

 

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego i o jego wysokości podejmuje 

Rektor. 

2. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % i wyższa niż 

100 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego                        

w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

§ 6 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 

12 miesięcy, za każdy miesiąc z góry, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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2. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich stypendium może być 

przyznane na miesiąc albo kilka miesięcy, nie dłużej jednak niż na 9 miesięcy,                

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Doktorantowi, który otrzymał stypendium doktoranckie i utracił status doktoranta 

przed końcem okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie wypłaca się 

pozostałej kwoty stypendium. 

4. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

5. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia                  

w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz 

uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 

ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium 

doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

 

III. ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

§ 7  

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych (dalej zwane również „zwiększeniem”) 

przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora, po zaopiniowaniu 

wniosku przez Komisję Doktorancką. 

2. Zwiększenie przyznawane jest nie więcej niż 30% najlepszym doktorantów na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych przyznaje się na okres równy okresowi 

otrzymywania stypendium doktoranckiego. 

4.  Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć razem z wnioskiem                        

o przyznanie stypendium doktoranckiego (jeżeli Rektor ogłosił w danym roku 
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akademickim o zamiarze przyznania stypendiów doktoranckich) albo odrębnie                

w terminie do końca pierwszego miesiąca roku akademickiego. Wzór wniosku 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

5. Zwiększenie 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 lub w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w oparciu o listę rankingową ustaloną zgodnie z § 8. 

6. Zwiększenie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej 

lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów, na 

zasadach ustalonych w § 9.  

7. Zwiększenie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich jest przyznawane 

doktorantowi w oparciu o listę rankingową każdego z roku studiów sporządzoną              

w oparciu punktację przyznaną przez Komisję Doktorancką za osiągnięcia,                     

o których mowa w ust. 5 i 6. 

§ 8 

1. Listę rankingową doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich tworzy 

się na podstawie punktów uzyskanych przez doktorantów z jednej z dwóch 

kategorii z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:  

a. bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia, albo 

jednolitych studiów magisterskich (dalej zwana także „Średnią studiów”), 

b. bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (dalej zwana także „Wynik 

rekrutacji”), 

2. Punkty w kategorii bardzo dobrych wyników w nauce w trakcie studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich przyznaje się doktorantowi, który 

osiągnął średnią studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 

(obliczoną do 2 miejsc po przecinku) nie niższa niż 4,21, w następującej 

wysokości: 
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Średnia ocen Liczba punktów 

od 4,21 do 4,40 4 

od 4,41 do 4,60 8 

od 4,61 do 4,80 12 

od 4,81 do 5,00 16 

powyżej 5,00 20 

 

3. Doktoranci pierwszego roku, którzy ukończyli studia drugiego stopnia albo 

jednolite studia magisterskie winni załączyć do wniosku o zwiększenie 

zaświadczenie właściwej uczelni potwierdzające uzyskaną średnią studiów. 

4. Punkty w kategorii bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym 

przyznawane są za lokatę doktoranta na liście rekrutacyjnej na studia 

doktoranckie (przy czym zajęcie określonej lokaty ex aequo oznacza przyznanie 

punktów każdemu z wnioskodawców, a kolejne lokaty przyznawane są                            

z uwzględnieniem liczby osób zajmujących wyższą lokatę ex aequo),                              

w następujący sposób: 

Lokata Liczba punktów 

5 8 

4 12 

3 14 

2 16 

1 20 

 

5. Punktów uzyskanych z obu kategorii nie sumuje się, a na ich podstawie tworzona 

jest jedna lista rankingowa zawierająca wnioskodawców otrzymujących punkty                 

z obu kategorii. 

6. W wypadku, gdy na skutek ograniczenia liczby możliwych do przyznania 

zwiększeń nie będzie możliwe przyznanie świadczenia wszystkim 
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wnioskodawcom dysponującym równą liczbą punktów jako kryterium pomocnicze 

może być stosowane zsumowanie punktów uzyskanych przez te osoby z obu 

kategorii. 

§ 9 

1. Listę rankingową doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich 

tworzy się na podstawie punktów uzyskanych przez doktorantów z tytułu trzech 

kategorii: 

a. osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

b. osiągnięcia w pracy badawczej, 

c. osiągnięcia artystyczne. 

2. Sposób ustalania punktacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
§ 10 

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. Wysokość 

kwoty zwiększenia ogłaszana jest przez Rektora. 

 

§ 11  

1. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów na danym 

roku, ustalonej w oparciu o zasady wskazane w §§ 7-9, któremu nie przyznano 

stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty 

zwiększenia stypendium.  

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 staje się stypendium doktoranckim.  
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Załącznik do Regulaminu Przyznawania Stypendium Doktoranckiego oraz Zwiększenia 

Stypendium Doktoranckiego dla Doktorantów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 

DLA DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Podstawą przyznania zwiększenia stypendium jest liczba przyznanych punktów 
stanowiących sumę punktów z wszystkich kategorii ogólnych oraz pozycja na liście osób 
spełniających kryteria, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu z zastrzeżeniem zasad 
wskazanych w § 2.  

2. Kierownik Studiów Doktoranckich przekazuje złożone wnioski o zwiększenie stypendium 
do Komisji Doktoranckiej, która na podstawie przedstawionych wniosków przydziela 
wnioskodawcom punkty oraz przygotowują listę osób uzyskujących punkty („lista”). 

3. Lista ułożona w kolejności począwszy od doktorantów, którzy otrzymali najwyższą liczbę 
punktów - poza imieniem i nazwiskiem doktoranta, kierunkiem i rokiem studiów 
zawiera: ogólną liczbę uzyskanych punktów oraz wskazanie punktów uzyskanych przez 
doktoranta z każdej z określonych w niniejszym załączniku kategorii ogólnych z ich 
rozbiciem na dalsze kategorie określone w załączniku,  

4. Zwiększenie stypendium otrzymują osoby, które spełniają kryteria, o których mowa                   
w § 9 ust. 1 Regulaminu, w liczbie nie większej niż 30% doktorantów danego roku,                            
w kolejności wynikającej z pozycji na liście.  

5. W przypadku, gdy liczba stypendystów ograniczona ze względu na ich udział w ogólnej 
liczbie doktorantów danego roku powoduje, że zwiększenia stypendium nie można 
przyznać jednemu lub większej ilości doktorantów posiadających tę samą liczbę 
punktów o ich kolejności na liście decyduje liczba kategorii ogólnych, z których 
doktorant uzyskał punkty. 

6. W sytuacji, gdy przepis ust. poprzedzającego nie powoduje zróżnicowania doktorantów 
usuwającego problem opisany w tym ustępie, różnicowanie odbywa się w dalszej 
kolejności według zasad następujących - w przypadku równej liczby punktów: 
a. z pojedynczej kategorii ogólnej – decyduje dokonana przez Wydziałową Komisję 

Stypendialną ocena wagi przedstawionych osiągnięć podlegających punktacji, 
b. z dwóch lub większej liczby kategorii ogólnych – decyduje większa liczba punktów 

osiągnięta z pojedynczego kryterium w kolejności – osiągnięcia artystyczne, 
osiągnięcia badawcze, osiągnięcia dydaktyczne (różnica punktów za kolejne kategorie 
ogólne brana jest pod uwagę jedynie w przypadku równości z poprzedniego)                           
a w przypadku równości - dokonana przez Wydziałową Komisję Stypendialną ocena 
aktywności artystycznej, badawczej lub dydaktycznej, za którą nie przyznaje się 
punktów a także zaangażowania w życie uczelni.  
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II. SYSTEM PUNKTOWANIA 

§ 2 

1. Ogólna liczba punktów stanowi sumę punktów uzyskanych przez doktoranta                              
z poszczególnych trzech kategorii ogólnych.  

2. Punkty za kategorie ogólne ustalane są w wysokości punktów uzyskanych ze wszystkich 
kryteriów danej kategorii – punkty z poszczególnych kryteriów w ramach jednej 
kategorii ogólnej sumują się. 

3. Punkty uzyskuje się jedynie za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. 
4. System punktacji w ramach kategorii ogólnych przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

KATEGORIE 

 

 

MAKSYMALNA 

LICZBA 

PUNKTÓW (od 

0 do x pkt) 

 

I. OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZNEJ 

 

 

 

1. prelekcje na konferencjach międzynarodowych (seminariach itp.) 
4 

 

2. prelekcje na konferencjach krajowych (seminariach itp.) 

 

2 

 

3. organizacja warsztatów lub plenerów 
2 

 

4. uczestnictwo w warsztatach lub plenerach 
2 

 

5. inne osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
2 

 

II. OSIĄGNIĘCIA W PRACY BADAWCZEJ 

 

 

 

1. międzynarodowe nagrody i wyróżnienia za działalność badawczą 
4 

 

2. udział w międzynarodowych projektach badawczych 

 

4 

 

3. krajowe nagrody i wyróżnienia za działalność badawczą 
2 

 

4. udział w krajowych projektach badawczych 

 

2 

 

5. publikacje badawcze (według punktacji z listy MNiSW) 
 

 

6. inne osiągnięcia w pracy badawczej 

 
2 
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III. OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE 

 

 

 

1. indywidualne nagrody i wyróżnienia oraz wystawy międzynarodowe 

(konkursy, festiwale, biennale itp.) 

10 

 

2. indywidualne nagrody i wyróżnienia oraz wystawy krajowe (konkursy, 

festiwale, biennale itp.) 

5 

3. zbiorowe nagrody i wyróżnienia oraz wystawy międzynarodowe 

(konkursy, festiwale, biennale itp.) 
4 

4. zbiorowe nagrody i wyróżnienia oraz wystawy krajowe(konkursy, 

festiwale, biennale itp.) 
2 

5. Inne osiągnięcia artystyczne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


