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Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

w Uniwersytecie Szczecińskim  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Niniejsza Procedura dotyczy stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą, z wyłączeniem stypendium przyznawanego na podstawie art. 200 ust. 6 ustawy. 

2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymywać stypendium 

doktoranckie. O przyznanie stypendium doktoranckiego mogą ubiegać się również osoby, o których mowa 

w art. 43 ust. 2, ust. 5 i ust. 5a ustawy. 

3. Stypendium doktoranckie, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych 

przepisami ustawy, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich oraz niniejszej Procedury.  

4. Stypendium doktoranckie może być przyznane na okres dwunastu miesięcy, od dnia 1 października danego 

roku akademickiego do dnia 30 września następnego roku i wypłacane co miesiąc. Pierwsza wypłata 

stypendium doktoranckiego nastąpi z wyrównaniem od miesiąca rozpoczęcia roku akademickiego, 

w którym przyznano przedmiotowe stypendium. 

5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa 

w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, 

2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy,  

3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy,  

4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

5) stypendium doktorskiego, o którym mowa we właściwych przepisach.  

 

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie jest finansowane w szczególności w ramach środków z budżetu państwa, o których 

mowa w art. 98 ust.1 pkt 1 ustawy.  

2. Rektor uczelni określa liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych wydziałów na bieżący rok 

akademicki, odrębnie dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają kształcenie na 

studiach doktoranckich od roku akademickiego 2017/2018 oraz dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie 

na studiach doktoranckich przed tym rokiem akademickim. 

3. Na każdym etapie postępowania w sprawie stypendium doktoranckiego rektor może wystąpić do organów 

uczelni, w tym dziekanów poszczególnych wydziałów uczelni, a także kierowników studiów doktoranckich 

z wnioskiem o udzielenie informacji, jeżeli w ocenie rektora ma to znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania 

w przedmiocie stypendium doktoranckiego. 
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4. Wysokość stypendium doktoranckiego ustala rektor przy uwzględnieniu zasady, że stypendium nie może być 

niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich. 

5. Doktorant jest zobowiązany złożyć w danym roku akademickim oświadczenie w sprawie wskazania studiów, 

na których będzie pobierane stypendium doktoranckie. Oświadczenie stanowi część składową wniosku 

o przyznanie przedmiotowego stypendium odpowiednio dla doktorantów pierwszego roku studiów oraz dla 

doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich w danym roku akademickim.  

 

§ 3 

1. W podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 

którym przyznano stypendium doktoranckie, finansowane ze środków o których mowa w art. 200 ust. 5 

ustawy, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. 

Do obliczenia ww. proporcji uwzględnia się liczbę uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających 

studia doktoranckie począwszy od roku akademickiego 2017/2018. 

2. Przy obliczaniu proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, wskazanej w ust. 1, zostaje wyłączona 

liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, 

o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy, tj. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych bez stypendium doktoranckiego. 

3. W stosunku do uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 

akademickim 2017/2018 obowiązuje zasada, że procentowy udział doktorantów kontynuujących studia 

i którym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników studiów doktoranckich w podstawowej 

jednostce organizacyjnej uczelni nie może być niższy niż procentowy udział liczby uczestników studiów 

doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016. 

 

§ 4 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje 

w uczelni rektor. 

2. Od decyzji wydanej w sprawie stypendium doktoranckiego służy doktorantowi wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, złożony do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja wydana 

w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. 

3. W sytuacji, gdy doktorant nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 2, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

§ 5 

1. Stypendium doktoranckie pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych lub oświadczeń 

stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy 

o bezpodstawnym wzbogaceniu.  
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2. W przypadku ujawnienia we wniosku lub jego załącznikach nieprawdziwych lub niepełnych danych lub 

oświadczeń, bądź nie ujawnienia informacji, właściwy organ stwierdza nieważność decyzji, a rektor może 

skierować wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec doktoranta. 

 

Warunki i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego 

 

§ 6 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który 

osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Przez bardzo dobry wynik postępowania 

rekrutacyjnego uznaje się ocenę bardzo dobrą (5,0), uzyskaną w toku postępowania rekrutacyjnego. 

2. W przypadku, gdy liczba doktorantów z oceną bardzo dobrą (5,0) z postępowania rekrutacyjnego jest większa od 

liczby możliwych do przyznania w danym roku stypendiów, o kolejności doktorantów na liście osób uprawnionych 

do otrzymania stypendium doktoranckiego decyduje ich średnia z przebiegu studiów jednolitych magisterskich albo 

studiów drugiego stopnia. 

3. W przypadku, gdy rezultat postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie opisany jest wyłącznie 

poprzez przypisanie kandydatowi liczby punktów, bez przyporządkowania oceny, dla ustalenia prawa do 

stypendium, punkty uzyskane przez doktoranta zostaną przeliczone przez komisję na ocenę końcową, 

zgodnie z Kryteriami kwalifikacji obowiązującymi kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Szczecińskim w danym roku akademickim.  

4. 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 lub 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się 

postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

 

§ 7 

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa w danym roku akademickim pisemny 

wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających osiągnięcia do właściwego Kierownika studiów 

doktoranckich, za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich; 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych 

latach studiów doktoranckich; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w przepisach § 6 ust. 1-3 (dla pierwszego roku 
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studiów) albo w § 6 ust. 4 (dla drugiego i kolejnych lat studiów).  

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego roku studiów w Uniwersytecie 

Szczecińskim stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.  

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów 

w Uniwersytecie Szczecińskim stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. 

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 

Procedury. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego należy składać w terminie od dnia 24 września do dnia 

19 października danego roku akademickiego. W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminu, wniosek 

doktoranta pozostawia się bez rozpoznania.  

7. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, rektor wzywa doktoranta do 

usunięcia braków formalnych lub poprawienia/uzupełnienia wniosku w terminie 8 dni od daty doręczenia wezwania, 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Brak formalny stanowi również niezłożenie wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego na obowiązującym w uczelni formularzu (wydrukowanym 

z programu elektronicznego do obsługi wniosków stypendialnych).  

8. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

rektor wzywa doktoranta do uzupełnienia wniosku w terminie 8 dni od daty doręczenia wezwania. 

Nieuzupełnienie dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w wyznaczonym 

terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku w oparciu o dokumentację posiadaną przez organ. 

9. W przypadku braków formalnych występujących we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rektor wzywa 

doktoranta do usunięcia braków formalnych w terminie 8 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpoznania. 

10. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w przedmiocie stypendium doktoranckiego, rektor wzywa doktoranta do uzupełnienia brakujących 

dokumentów w terminie 8 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem rozpatrzenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w oparciu o posiadaną dokumentację. 

11. Obsługę administracyjną stypendium doktoranckiego, w tym wysyłanie wezwań do uzupełnienia 

dokumentów, braków formalnych i innych dokumentów załączonych do wniosku oraz innych pism 

o charakterze informacyjnym dokonuje właściwa jednostka obsługująca organ przyznający stypendium 

doktoranckie.  

 

§ 8 

1. Doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni, zwaną dalej komisją, powołuje rektor. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) kierownik studiów doktoranckich; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, 

a w przypadku jednostki naukowej – co najmniej dwóch pracowników naukowych jednostki naukowej, 

posiadających: 
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a) stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

 

b) stopień doktora habilitowanego sztuki, lub 

c) uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie właściwych 

przepisów. 

3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

3. Propozycje składu komisji zgłasza dziekan wydziału w porozumieniu i po akceptacji właściwej wydziałowej rady 

samorządu doktorantów. 

 

§ 9 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na podstawie listy doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie 

stypendium doktoranckiego na poszczególnych wydziałach, zawierającej dane, o których mowa w § 7 ust. 2 

pkt 1, wraz z uzasadnioną propozycją przyznania albo odmowy przyznania stypendium doktoranckiego.  

2. Komisja opiniuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, dokonując ich formalnej i merytorycznej 

oceny oraz przyznaje punkty, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich oraz dla drugiego roku i kolejnych lat 

studiów doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim.  

3. W przypadku doktorantów pierwszego roku studiów, komisja przyznaje punkty za ocenę uzyskaną 

z postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z następującym schematem: ocena bardzo dobra (5,0) - 100 pkt, 

ocena dobra plus (4,5) - 95 pkt, ocena dobra (4,0) - 90 pkt, ocena dostateczna plus (3,5) - 85 pkt, ocena 

dostateczna (3,0) - 80 pkt. 

4. Przewodniczący komisji danego wydziału przekazuje rektorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków 

przez komisję: 

1) zaopiniowane przez komisję wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

2) listę doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego (odrębnie dla każdego roku 

studiów doktoranckich) wraz z uzyskaną przez każdego doktoranta punktacją oraz uzasadnioną propozycją 

przyznania albo odmowy przyznania stypendium doktoranckiego,  

3) protokół z posiedzenia doktoranckiej komisji stypendialnej Wydziału, podpisany przez 

Przewodniczącego komisji oraz wszystkich członków. 

 

§ 10 

1. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie 

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 stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania 

studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy. 

2. Stypendium doktoranckie przysługuje i jest wypłacane do miesiąca, w którym upływa okres trwania 

studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich ponad czas określony w programie studiów 

doktoranckich, rektor może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie. 

 

§ 11 

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

został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich lub z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

doktorant ukończył studia na dziedzinie/dyscyplinie, na której pobiera świadczenie. 

2. Stypendium doktoranckie nie przyznaje się w przypadku:  

1) powtarzania przedmiotu,  

2) warunkowego wpisu na rok wyższy, 

3) ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy doktorantów, 

4) upływu okresu trwania studiów doktoranckich, o którym mowa w art. 195 ust. 4a ustawy, chyba że 

nastąpiło przedłużenie okresu odbywania studiów, określone odrębnymi przepisami,  

5) a także w innych, określonych odrębnymi przepisami przypadkach, w tym skazania doktoranta na karę 

zawieszenia w określonych jego prawach albo skazania na karę wydalenia z uczelni.  

3. Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie będące przyczyną utraty przez doktoranta prawa do otrzymywania 

stypendium doktoranckiego. 

4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do przyznanego 

stypendium doktoranckiego, organ powiadamia doktoranta o konieczności złożenia w terminie 8 dni od dnia 

doręczenia wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów oraz zawiesza 

wypłatę stypendium doktoranckiego do czasu złożenia przez doktoranta wyjaśnień lub dostarczenia 

wymaganych dokumentów.  

5.  Na podstawie złożonych przez doktoranta wyjaśnień w sprawie lub wymaganych dostarczonych 

dokumentów, wypłatę zawieszonego stypendium doktoranckiego wznawia się od miesiąca, w którym 

zostało złożone wyjaśnienie w sprawie lub nastąpiło uzupełnienie dokumentacji, wraz z wyrównaniem.  

6. W przypadku, gdy doktorant nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 

decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego zostaje uchylona. 

7. W okresie przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które 

powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, doktorant może otrzymywać 

przyznane stypendium doktoranckie. 

8. W okresie studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany doktorantów, a także w okresie 

odbywania staży krajowych lub zagranicznych, doktorant zachowuje prawo do otrzymywania stypendium 

doktoranckiego. 

 

§ 12 

Uczestnik studiów doktoranckich, w tym także doktorant prowadzący zajęcia dydaktyczne w podstawowych 

jednostkach organizacyjnych uczelni, który podejmuje pracę zarobkową w dowolnym wymiarze czasu pracy, 

może ubiegać się o stypendium doktoranckie. 
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§ 13 

Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na podstawie przepisu art. 21 

ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 200).  
 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej Procedury stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.  

2. Doktorant biorący udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”, który otrzymuje w ramach programu 

stypendium doktoranckie, nie może otrzymywać stypendium doktoranckiego ze środków, o których mowa 

w ust. 1. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu 

„Doktorat wdrożeniowy” regulują odrębne przepisy. 

3. Powyższa Procedura ma zastosowanie do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020. 


