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Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018 

 
 
Rozdział I  Zasady ogólne  
 

§ 1 
 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim, zwane dalej stypendium, 
jest świadczeniem pomocy materialnej, przyznawanym ze środków Funduszu Pomocy Materialnej 
dla doktorantów, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.  
 

2. Stypendium jest przyznawane przez Rektora Uczelni, na pisemny wniosek doktoranta. Na wniosek 
właściwego organu samorządu doktorantów Rektor przekazuje uprawnienia w zakresie przyznawania 
przedmiotowego stypendium odpowiednio komisji stypendialnej, zwanej dalej Uczelnianą Komisją 
ds. Pomocy Materialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej, zwanej dalej Odwoławczą Uczelnianą 
Komisją ds. Pomocy Materialnej. 

 
3. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów uzasadniających 

przyznanie świadczenia w terminie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r., do 
Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej, za pośrednictwem Sekcji ds. Stypendiów 
i Sprawozdawczości. 
 

4. Doktorantowi niezadowolonemu z treści decyzji wydanej przez Uczelnianą Komisję ds. Pomocy 
Materialnej w sprawie przedmiotowego stypendium przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji. 
 

§ 2 
 
1. 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 egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 
 

2. Wzory wniosków o przyznanie stypendium dla pierwszego roku studiów oraz drugiego roku i kolejnych lat 
studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 stanowią odpowiednio załączniki: Załącznik 
nr 2 i Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 
Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018. 
 

3. Doktorant jest zobowiązany złożyć oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie  
pobierane stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Oświadczenie 
stanowi część składową wniosku doktoranta dla pierwszego roku studiów oraz wniosku doktoranta dla 
drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018. 
 

4. Doktorantowi będącemu uczestnikiem więcej niż jednych studiów doktoranckich, stypendium dla 
najlepszych doktorantów przysługuje tylko w jednej dziedzinie, dyscyplinie studiów doktoranckich, 
zgodnie z własnym wyborem.  
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Rozdział II  Warunki przyznawania stypendium 
 

§ 3 
 

1. Warunkiem przyznania stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich jest osiągnięcie bardzo 
dobrego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym. Przez bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego 
uznaje się ocenę bardzo dobrą (5,0), uzyskaną w toku postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Bardzo dobry wynik uzyskany w toku postępowania rekrutacyjnego jest określony w Kryteriach 
kwalifikacji obowiązujących kandydata na pierwszym roku studiów doktoranckich stacjonarnych 
i niestacjonarnych w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2017/2018, stanowiących Załącznik 
nr 2 do Uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktoranckich 
w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim. 

 
3. W przypadku, gdy liczba doktorantów pierwszego roku studiów z uzyskaną 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 decyduje 
średnia ocen z przebiegu studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia.  

4. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, 
który spełnił warunki zawarte w § 2 ust.1 pkt 2, w tym: 
1) zdał wszystkie egzaminy objęte programem studiów doktoranckich i uzyskał wszystkie zaliczenia do 

końca sesji poprawkowej w semestrze letnim, określonym w organizacji roku akademickiego; 
2) uzyskał pełną rejestrację na kolejny rok akademicki. 

 
§ 4 

 
1. Stypendium nie przyznaje się w przypadku:  

1) powtarzania przedmiotu, 
2) wpisu warunkowego, o którym mowa w przepisie § 41 pkt 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich,  
3) ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich, 
4) a także w innych, określonych odrębnymi przepisami przypadkach, w tym skazania doktoranta na 

karę zawieszenia w określonych jego prawach, o której mowa w art. 212 pkt 4 ustawy albo skazania 
na karę wydalenia z uczelni na podstawie art. 214 pkt 5 ustawy. 

 
2. Doktorant może otrzymywać przedmiotowe stypendium niezależnie od formy odbywanych studiów. 

 
3. Uzyskanie stypendium nie wpływa na prawo doktoranta do ubiegania się o przyznanie innych 

stypendiów: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także stypendiów naukowych: stypendium doktoranckiego 
i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych.  

 
 
Rozdział III  System punktowania  

 
§ 5 

 
W przypadku, gdy rezultat postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie opisany jest wyłącznie 
poprzez przypisanie kandydatowi liczby punktów, bez przyporządkowania ocenie, dla ustalenia prawa do 
stypendium, punkty uzyskane przez doktoranta zostaną przeliczone przez Uczelnianą Komisję ds. Pomocy 
Materialnej na ocenę końcową, zgodnie z Kryteriami kwalifikacji obowiązującymi kandydatów na pierwszy rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku 
akademickim 2017/2018, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów 
kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie 
Szczecińskim. 
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 § 6 
 

Ocena dotycząca spełnienia warunków wymaganych do przyznania stypendium odbywa się przy 
wykorzystaniu wniosków doktorantów, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i Załącznik nr 3 do 
Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 
w roku akademickim 2017/2018, w następujący sposób:  

1) w zakresie wniosku dla najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich w roku 
akademickim 2017/2018: 
Punkty za rekrutację/ocenę z postępowania rekrutacyjnego wypełnia pracownik dziekanatu, 
potwierdzając datą, podpisem oraz pieczęcią. 
Uczelniana Komisja ds. Pomocy Materialnej jako organ weryfikujący wnioski złożone przez 
doktorantów pierwszego roku studiów 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. 
 
Średnią ocen z przebiegu studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia wypełnia 
pracownik dziekanatu, potwierdzając datą, podpisem oraz pieczęcią. 
 

2) w zakresie wniosku dla najlepszych doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich 
w roku akademickim 2017/2018: 
 

GRUPA I.  Wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich: 
I. 1. A. – Średnią ocen uzyskanych z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w roku 
akademickim 2016/2017 (w przeliczeniu oceny na punkty, tj. 5,0 – 10 pkt, 4,99 – 4,5 – 9 pkt, 4,49 – 
4,0 – 8 pkt) wypełnia pracownik dziekanatu, potwierdzając datą, podpisem oraz pieczęcią. 

 Punkty w tej kategorii przyznaje Uczelniana Komisja ds. Pomocy Materialnej jako organ weryfikujący 
 wnioski złożone przez doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów. 
 

GRUPA II.  Postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej: 
1. Prace naukowe w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium: 

 Wszystkie publikacje naukowe we wniosku należy wykazać tylko jeden raz. 
 II. 1. A. Monografia naukowa (książka) w języku obcym - 20 pkt  
 II. 1. B. Monografia naukowa  (książka) w języku polskim - 16 pkt 
 II. 1. C. Artykuł naukowy w języku obcym lub języku polskim w recenzowanym czasopiśmie  
  krajowym lub zagranicznym z listy - wartość z listy czasopism punktowanych x 2,5 pkt 
 II. 1. D. Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie spoza listy, pracy zbiorowej lub w publikacji 
  pokonferencyjnej w języku obcym - 4 pkt 
 II. 1. E. Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie spoza listy, pracy zbiorowej lub w publikacji 
  pokonferencyjnej w języku polskim - 3 pkt 
 II. 1. F. Rozdział w monografii naukowej w języku obcym – 5 pkt  
 II. 1. G. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt 
 II. 1. H. Redakcja publikacji: do trzech redaktorów punkty są przyznawane na osobę. W przypadku 
  większej liczby redaktorów punkty są przyznawane procentowo, według wkładu   
  procentowego, ocenionego przez redaktora naczelnego - 5 pkt 
 II. 1. I. Recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku obcym - 2 pkt 
 II. 1. J. Recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku polskim - 1 pkt 
 II. 1. K. Hasło encyklopedyczne (punktowane jest od ilości publikacji encyklopedycznych 

 podlegających recenzji naukowej, w której ukazały się dane hasła, bez względu na ich 
 liczbę) – 2 pkt 

 
Za zaświadczenie potwierdzające ww. publikacje naukowe uznaje się: 

 w przypadku artykułów naukowych opublikowanych: okładkę publikacji, spis treści z imieniem 
i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, listę recenzentów (nie dotyczy symbolu II. 1. C.) oraz 
miesięczną datę wydania publikacji; 
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 w przypadku artykułów naukowych nieopublikowanych: zaświadczenie o przyjęciu do druku wraz 
z datą przyjęcia publikacji do druku oraz potwierdzenie uzyskania opinii recenzenckiej artykułu (nie 
dotyczy symbolu II. 1. C.), monografii, podpisane i opieczętowane przez odpowiednią osobę lub 
instytucję; 

 listy czasopism naukowych punktowanych: Journal Citation Reports (JCR), European Reference 
Index for the Humanities (ERIH), Thomson Scientific Master Journal List (lista filadelfijska) oraz lista 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty w tej kategorii będą przyznawane w oparciu 
o ww. listy, aktualne na dzień złożenia przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium dla 
najlepszych doktorantów; 

 monografia naukowa – spójne tematycznie opracowanie naukowe, przedstawiające określone 
zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, poddane procedurze recenzji wydawniczej, opatrzone 
właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map, posiadająca objętość 
co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub będącą mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; 

 rozdział w monografii naukowej – opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza 
wydawniczego lub odpowiadającej tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy oraz hasła 
opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 
arkusza wydawniczego, spełniających wymogi monografii naukowej; 

 w przypadku współautorstwa artykułu, pracy - wkład procentowy w publikację naukową powinien być 
potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z podpisem współautora/współautorów publikacji lub 
promotora/opiekuna naukowego. Ilość punktów jest przyznawana adekwatnie do wielkości wkładu 
procentowego współautora/współautorów publikacji. 

 
2. Udział w programach badawczych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium: 

II. 2. A. Uzyskanie grantu badawczego NCN lub NCBiR – 30 pkt (należy wykazać tylko jeden raz) 
II. 2. B. Uzyskanie  grantu badawczego np. Ministerstwa, prezydenta miasta, samorządowego itp. - 

15 pkt 
 II. 2. C. Udział w zespołowym programie badawczym prowadzonym przez jednostkę organizacyjną 

 uczelni albo jednostkę naukową - 5 pkt 

 Uzyskanie grantu badawczego należy potwierdzić zaświadczeniem instytucji przyznającej grant, które 
musi zawierać następujące informacje: tytuł grantu, numer grantu (jeżeli grant badawczy nie posiada 
nadanego numeru, należy niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), datę uzyskania, czas 
trwania grantu, zakres udziału wnioskodawcy w grancie badawczym. W przypadku współudziału w 
grancie badawczym jest wymagany wkład procentowy każdego z uczestników. Wielkość wkładu 
procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. 

 Udział w zespołowym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem kierownika 
programu badawczego, które musi zawierać następujące informacje: nazwę i numer programu 
badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru, należy niniejszą informację 
umieścić w zaświadczeniu), datę jego rozpoczęcia, czas trwania programu, zakres udziału 
wnioskodawcy w programie badawczym.  

 
3. Czynny udział w sesjach naukowych (konferencjach, sympozjach) w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium: 
Punkty są przyznawane jednorazowo, niezależnie od ilości aktywności naukowych na danej sesji 
naukowej. 

 II. 3. A. Sesja zagraniczna - 8 pkt 
 II. 3. B. Sesja międzynarodowa w kraju - 6 pkt  
 II. 3. C. Sesja ogólnopolska - 4 pkt 
 
Wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie czynnego udziału w sesjach naukowych (konferencjach, 
sympozjach) jest certyfikat uczestnictwa albo zaświadczenie potwierdzone przez właściwy organ i zawierające 
następujące informacje: datę, miejsce sesji, organizatora konferencji, zasięg konferencji (zagraniczna, 
międzynarodowa w kraju, ogólnopolska), temat sesji oraz formę i tytuł wystąpienia wnioskodawcy. 
W przypadku współautorstwa jest wymagany wkład procentowy współautorów. Wielkość wkładu 
procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Konferencje online 
(internetowe)  w kategorii: czynny udział w sesjach naukowych związanych z obszarem badawczym w roku 
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, nie będą punktowane. 
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Za czynny udział w sesji naukowej uznaje się:  

 wygłoszenie referatu; 

 prezentację posteru; 

 głos w dyskusji panelowej w charakterze eksperta (pod warunkiem udokumentowania aktywności 
eksperckiej w opublikowanym sprawozdaniu z konferencji).  

 
4. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej: 

 II. 4. A. Otwarcie przewodu doktorskiego - 30 pkt 
 II. 4. B. Ocena stopnia zaawansowania w przygotowaniu pracy doktorskiej – max. 5 pkt  
 (bdb (5,0) - 5 pkt, db+ (4,5) – 4 pkt, db (4,0) - 3 pkt, dst+ (3,5) - 2 pkt, dst (3,0) - 1 pkt). 
 
W przypadku, gdy zostanie otwarty przewód doktorski należy podać datę podjęcia uchwały przez Radę 
Wydziału w przedmiotowej sprawie, a także dołączyć kserokopię uchwały lub zawiadomienia o jej podjęciu. 
Otwarcie przewodu doktorskiego należy wykazać tylko jeden raz. 
 

GRUPA III. Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej - zajęcia dydaktyczne oraz ocena 
jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych: 
 
Zajęcia dydaktyczne: 

 III. 1. A. Zajęcia dydaktyczne prowadzone samodzielnie i/lub współprowadzone - od 10 pkt do 25 
 pkt: 

a)  od 10 h do 20 h – 10 pkt 
b)  od 21 h do 40 h – 15 pkt 
c)  od 41 h do 60 h – 20 pkt 
d)  od 61 h do 90 h – 25 pkt 

 
Wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych jest kserokopia 
sprawozdania wykonanych zajęć dydaktycznych albo odpowiedniki: zaświadczenie potwierdzające 
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, ewentualnie poświadczenie o współprowadzeniu zajęć dydaktycznych 
od prowadzącego przedmiot, karta okresowych osiągnięć doktoranta. 

 
 III. 1. B. - Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych – max. 5 pkt 
 (bdb (5,0) – 5 pkt, db+ (4,5) – 4 pkt, db (4,0) – 3 pkt, dst + (3,5) – 2 pkt, dst. (3,0) – 1 pkt). 
 
Doktorant może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
liczby punktów ze wszystkich trzech Grup (tj. za osiągnięcia z Grupy I i II i III), przy czym za osiągnięcia z 
GRUPY II doktorant musi zdobyć punkty zarówno za postępy w pracy naukowej, jak i za postępy w 
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  
 

§ 7 
 
Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów w poszczególnych progach punktowych ustala Rektor 
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów odrębnym zarządzeniem. 
 
 
Rozdział IV  Przepisy końcowe 

 
§ 8 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie przepisy Regulaminu zasad i trybu 
przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 
2017/2018, określonego odrębnym zarządzeniem Rektora. 


