Załącznik
do zarządzenia Nr 41/2007 Rektora UMCS
z dnia 17 października 2007 r.
ze zmianami wynikającymi
z zarządzenia nr 60/2009 Rektora UMCS
z dnia 7 października 2009 r.

(zmiany zostały pogrubione)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
UNIWERSYTETU MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ
(tekst ujednolicony opracowany na podstawie zarządzenia nr 41/2007 oraz nr 60/2009)

§1
Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich.
§2
Stypendium doktoranckie moŜe otrzymać doktorant, który terminowo realizuje
program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangaŜowaniem w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangaŜowaniem
w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni, w
której odbywa studia.
§3
1. Stypendia doktoranckie finansowane są ze środków przekazanych do dyspozycji
dziekanów.
2. Dziekan, kierując się moŜliwościami finansowymi wydziału, określa w kaŜdym roku
akademickim liczbę stypendiów doktoranckich, o które mogą ubiegać się uczestnicy
studiów doktoranckich, wysokość pojedynczego stypendium oraz okres, przez jaki będzie
ono wypłacane.
3. Liczbę stypendiów, o których mowa w ust. 2, określa się z podziałem na poszczególne
kierunki i lata studiów doktoranckich – proporcjonalnie do liczby doktorantów.
4. Wysokość stypendium doktoranckiego nie moŜe być niŜsza niŜ 60 % i wyŜsza niŜ 100 %
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
5. Stypendium doktoranckie moŜe być jednorazowo przyznane na czas nie krótszy niŜ
semestr i nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.
6. Decyzja dziekana, o której mowa w ust. 2, podlega bezzwłocznemu ogłoszeniu na stronie
internetowej uczelni lub wydziału oraz w sposób zwyczajowo przyjęty - w terminie do
30 września kaŜdego roku.
§4
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek złoŜony w terminie do 20
września przez uczestnika studiów doktoranckich. Integralną częścią wniosku jest karta
osiągnięć naukowych doktoranta.
2. Uczestnik studiów doktoranckich wykonujący pracę zarobkową dołącza do wniosku
oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskiwanych w związku
z wykonywaniem tej pracy.

3. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się do właściwego kierownika studiów
doktoranckich.
4. Szczegółową punktację osiągnięć doktoranta określonych w części II 4, II 5 i II 6 karty
osiągnięć doktoranta opracowuje kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z
wydziałowym organem samorządu doktorantów i podaje do publicznej wiadomości
na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Zasady punktacji podaje się do
wiadomości doktorantów przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym
punktacja będzie stosowana.
5. Wzór wniosku wraz z kartą osiągnięć naukowych określa załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
§5
1. Informacje zawarte w karcie osiągnięć naukowych doktoranta mogą podlegać
sprawdzeniu przez właściwego kierownika studiów doktoranckich.
2. Na podstawie kart osiągnięć naukowych doktoranta, w ciągu 7 dni od daty upływu
terminu do składania wniosków, kierownik studiów doktoranckich sporządza punktowy
ranking uczestników studiów doktoranckich, którzy ubiegają się o stypendium
doktoranckie.
3. Ranking sporządza się osobno dla kaŜdego kierunku i roku studiów doktoranckich. Lista
rankingowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
4. Na podstawie miejsca uczestnika studiów doktoranckich w rankingu, o którym mowa
w ust. 2, kierownik studiów doktoranckich, sporządza w terminie 7 dni opinię, którą wraz
z wnioskiem uczestnika studiów doktoranckich przekazuje rektorowi.
5. Wraz z wnioskami kierownik studiów doktoranckich przekazuje rektorowi kopię
sporządzonej listy rankingowej.
§6
1. Uczestnik pierwszego roku studiów doktoranckich jest uprawniony do ubiegania się
o stypendium doktoranckie na zasadach ogólnych; przy czym termin składania
wniosków o stypendium upływa 10 października.
2. W karcie osiągnięć naukowych doktoranta uwzględnia on swoje osiągnięcia z okresu
studiów.
3. Przy sporządzeniu opinii, o której mowa w § 5 ust. 4, kierownik studiów doktoranckich
bierze pod uwagę wynik postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie oraz średnią
ze studiów. Karta stanowi podstawę do ustalenia miejsca doktoranta na liście
rankingowej.
4. Do decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie dołącza się informację o zasadach
ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz miejscu publikacji niniejszego
regulaminu i wzoru wniosku o stypendium, a takŜe informację o terminie składania
wniosków.
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§7
Rektor podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego.
Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, rektor uwzględnia w szczególności
opinię kierownika studiów doktoranckich.
Określając w treści decyzji wysokość stypendium oraz okres, przez jaki ma być ono
wypłacane, rektor kieruje się decyzją dziekana, o której mowa w § 3 ust. 2.
Od decyzji rektora uczestnikowi studiów doktoranckich słuŜy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

§ 7a
1. Rektor moŜe przyznać dodatkowe stypendia doktoranckie finansowane ze środków
będących w dyspozycji Rektora – zwane dalej „stypendium rektorskim”.
2. Liczba stypendiów rektorskich jest jednakowa na wszystkich kierunkach studiów
doktoranckich. Liczbę i wysokość stypendiów rektorskich ustala corocznie Rektor.
3. Stypendium rektorskie mogą otrzymać doktoranci na latach II – IV.
4. Po sporządzeniu listy rankingowej, o której mowa w § 5 ust. 2 kierownicy studiów
doktoranckich niezwłocznie, nie później niŜ do 5 października, przekazują
Rektorowi wnioski doktorantów, którzy zajęli 1 i 2 miejsce na liście rankingowej
danego roku i kierunku studiów, wraz z kopią listy rankingowej.
5. Spośród doktorantów, o których mowa w ust. 4, po zapoznaniu się z ich wnioskami,
Rektor wskazuje doktorantów danego kierunku studiów doktoranckich, którzy
otrzymają stypendium rektorskie - w liczbie nie większej niŜ liczba tych stypendiów
przeznaczona dla tego kierunku. Dokonując wyboru Rektor kieruje się osiągnięciami
naukowymi doktorantów.
6. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. Pierwszej wypłaty stypendium
rektorskiego dokonuje się w terminie do 10 listopada z wyrównaniem za miesiąc
październik.
7. W przypadku przyznania stypendium rektorskiego osobie, która otrzymała
stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 – stypendium finansowane ze środków
przekazanych do dyspozycji dziekanowi otrzymuje kolejna osoba na liście
rankingowej.
8. Nie łączy się stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 ze stypendium rektorskim.
Doktorant niezwłocznie dokonuje wyboru pomiędzy stypendium rektorskim a
stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§8
1. Stypendia wypłacane są z góry, w terminie do 10. dnia kaŜdego miesiąca.
2. Stypendium za miesiąc październik wypłaca się nie później niŜ do 25. października, a w
przypadku doktorantów pierwszego roku nie później niŜ do 10 listopada.
3. Wypłaty stypendium zaprzestaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
uprawomocniła się decyzja o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich
lub nastąpiło ukończenie studiów.
§9
9. W roku akademickim 2007/2008 wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, uczestnik studiów
doktoranckich składa do 30 października 2007 roku.
10. W roku akademickim 2007/2008 wypłata stypendiów za miesiące październik i listopad
zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu postępowania w przedmiocie przyznania
stypendiów.

