ZARZĄDZENIE NR 70
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Na podstawie art. 200 i 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 11–15 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480), po uzyskaniu opinii samorządu doktorantów, zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Uchyla się zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie ze zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 46 Rektora ZUT
z dnia 29 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 34 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2012 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

Załącznik do zarządzenia nr 70 Rektora ZUT z dnia 22.12.2014 r.

REGULAMIN

przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.
2. Środki na stypendia doktoranckie dla doktorantów danego wydziału wydziela rada wydziału przy
planowaniu budżetu wydziału na dany rok.
3. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich osiągnął bardzo dobre (≥4,5) wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym,
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich,
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
b) wykazuje się zaangażowaniem w:
- prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
- realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział
c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej.
4. Wysokość stypendium doktoranckiego ustala rektor i podaje do wiadomości zarządzeniem.
5. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich doktorant może ubiegać się
o przedłużenie okresu pobierania stypendium doktoranckiego. Decyzję o przyznaniu stypendium
doktoranckiego w takiej sytuacji podejmuje rektor na wniosek doktoranta po zaopiniowaniu
wniosku przez komisję doktorancką wydziału.
6. 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.
7. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych – zwane dalej zwiększeniem stypendium – przysługuje doktorantom studiów
stacjonarnych wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej.
8. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium nie może być niższa niż 800 zł. Wysokość tej kwoty
ustala rektor na dany rok akademicki na podstawie przyznanej dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych. Kwota zwiększenia stypendium jest taka sama dla
wszystkich doktorantów uczelni, którzy spełniają warunek ust. 7.
9. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30%
najlepszych doktorantów na poszczególnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich
prowadzonych na danym wydziale.
10. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano
stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium. Kwota zwiększenia stypendium staje się stypendium doktoranckim.
11. Do wyłonienia 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich na
danym wydziale służą listy rankingowe (załącznik 3 do regulaminu), podpisane przez kierownika
studiów doktoranckich i zweryfikowane przez doktoranckie komisje stypendialne wydziału.
12. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor na okres 12 miesięcy, po zaopiniowaniu wniosków
przez komisje doktoranckie poszczególnych wydziałów i jest ono wypłacane co miesiąc.

13. Zwiększenie stypendium przyznawane jest przez rektora na okres 12 miesięcy po otrzymaniu
przez uczelnię dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
14. Doktoranckie komisje stypendialne powołuje rektor. W skład komisji wchodzi co najmniej 3
członków powoływanych odpowiednio spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w
jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte
na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich pełniący
funkcję przewodniczącego, oraz przedstawiciel doktorantów.
15. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub któremu
przysługuje uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium otrzymuje decyzję rektora na
piśmie. Od decyzji przysługuje doktorantowi, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, prawo
złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
16. Przyznane stypendia są wypłacane na rachunek bankowy doktoranta. Wypłata jest realizowana
pierwszego dnia danego miesiąca, a w przypadku kiedy jest to dzień ustawowo wolny od pracy –
w pierwszym roboczym dniu następującym po dniu wolnym, z wyjątkiem wypłaty stypendium za
październik, które zostanie wypłacone do końca miesiąca.
§ 2.
Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego
1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (załącznik nr 1) doktorant składa do
kierownika studiów doktoranckich, w terminach:
a) doktoranci I roku do 10 października,
b) pozostali doktoranci do 15 września.
2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
a) dane osobowe doktoranta,
b) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na
drugim i kolejnych latach studiów,
c) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Kierownik studiów doktoranckich przedstawia złożone wnioski doktoranckiej komisji stypendialnej
wydziału w celu zaopiniowania i w ciągu 14 dni od zaopiniowania komisja przesyła do rektora
wnioski wraz z listą doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego
(załącznik nr 2).
§ 3.
Tryb przyznawania zwiększenia stypendium
1. Kierownik studiów doktoranckich sporządza listę rankingową 30% najlepszych doktorantów na
poszczególnych latach studiów, na podstawie złożonych przez doktorantów do 15 września
każdego roku rocznych sprawozdań. Podpisane listy rankingowe przekazuje do doktoranckiej
komisji stypendialnej wydziału w celu weryfikacji i zaopiniowania w terminie do 15
października.
2. W ciągu 14 dni od zaopiniowania komisja przesyła do rektora listę rankingową (załącznik nr 3).
§ 4.
Postanowienia końcowe
Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie lub/i zwiększenie stypendium są zobowiązani do
niezwłocznego powiadomienia Działu Kształcenia o terminie odbytej obrony rozprawy doktorskiej.

Załącznik 1
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT w Szczecinie

Szczecin, dnia ...............................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Imię i nazwisko ……...………………………….......................... PESEL ......……………………. Nr albumu .......
Wydział …………………………………………..........……………………………………………………………….
Zakład/Katedra ………………………………….............…………………………………………………………….
Data rozpoczęcia studiów doktoranckich ……………….............………… Rok studiów…………..........………..
Nr telefonu kontaktowego …………………........…………… email: ..……………..........…………………………
Adres do korespondencji ...................................................................................................................................................
Nr konta
bankowego

-

-

-

-

-

-

Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego w roku akademickim …………../…………….
1. Doktoranci pierwszego roku - wynik w postępowaniu rekrutacyjnym ....................................................

Opis postępów w pracy naukowej:
2. Doktoranci drugiego roku i kolejnych lat*:
a)

wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
albo
c)

realizacja badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

d) postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

......................................................
czytelny podpis doktoranta

* informacje potwierdzające spełnienie kryteriów

Ocena opiekuna naukowego/promotora
………………………………………..…………………………………………….…………………………………………
….……..................................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............……………………………………………………………………….……

..............................................
podpis opiekuna naukowego/promotora

Data złożenia wniosku u kierownika studiów doktoranckich : ...........................................

.....................................................
Opinia doktoranckiej komisji stypendialnej wydziału

czytelny podpis kierownika SD

…………………………………………………….….………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………..………….………………………………………..………
....................................................................................................................…………………………………………………
……………………………….......................................................................................................................................

podpisy doktoranckiej komisji stypendialnej:

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Szczecin, dnia ........................

Załącznik 2
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT w Szczecinie

LISTA DOKTORANTÓW REKOMENDOWANYCH
DO PRZYZNANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
…………………….. roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wydziału)

w roku akademickim 20 .........../20…........
Lp.

Nazwisko

Imię

PESEL

Nr albumu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

podpisy doktoranckiej komisji stypendialnej

Szczecin, dnia …...................…

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Załącznik 3
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT w Szczecinie

LISTA RANKINGOWA
30% najlepszych doktorantów ………….. roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału
…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa wydziału)

w roku akademickim 20 .........../20…..........
Ogólna liczba doktorantów ………. roku stacjonarnych studiów doktoranckich - …………………..
Lp.

Nazwisko

Imię

PESEL

Nr albumu

Osiągnięcia
dydaktyczne*
naukowe**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* dla I roku studiów – wynik postępowania rekrutacyjnego, dla II i kolejnych lat studiów – śr. z ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem
studiów doktoranckich, zgodnie z kartą okresowych osiągnięć doktoranta (pkt 10 Sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich. oraz postępów w
realizacji badań naukowych stanowiącym załącznik do Regulaminu studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie),
** dla I roku studiów – osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim, dla II i kolejnych lat studiów – liczba punków za prace
naukowe zgodna ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich. oraz postępów w realizacji badań naukowych

………………………………………………………………..
(podpis kierownika studiów doktoranckich)

Doktorancka komisja stypendialna opiniuje pozytywnie listę rankingową.
podpisy doktoranckiej komisji stypendialnej
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Szczecin, dnia …………………..

