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ZARZĄDZENIE NR 74a/2017 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 11 września 2017 

 

w sprawie trybu przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Pedagogiki 

Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z § 12 - 15 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1.  

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

2. Rektor ustala wysokość stypendium doktoranckiego przy uwzględnieniu warunku, że 

nie może ono być niższe nić 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta 

ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Doktorant biorący udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”, który otrzymuje  

w jego ramach stypendium doktoranckie, nie może otrzymywać stypendium 

doktoranckiego przyznawanego na podstawie niniejszego zarządzenia. Szczegółowe 

kryteria i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu 

„Doktorat wdrożeniowy” regulują odrębne przepisy.  

4. Rektor określa liczbę stypendiów doktoranckich w danym roku akademickim dla 

poszczególnych lat studiów doktoranckich z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. W jednostce organizacyjnej Akademii liczba doktorantów studiów stacjonarnych, 

którym przyznano stypendium doktoranckie na podstawie niniejszego zarządzenie lub 

w ramach programu Doktorat wdrożeniowy, z wyłączeniem liczby doktorantów 

studiów stacjonarnych, którym przyznano wyłącznie zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, nie 

może być mniejsza niż 50% liczby doktorantów studiów stacjonarnych ogółem. 

Powyższe dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i kolejnych. 

6. Procentowy udział liczby doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium 

doktoranckie, w liczbie doktorantów studiów stacjonarnych w jednostce 

organizacyjnej Akademii, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem 

akademickim, nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby doktorantów, 

którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016,  

w liczbie doktorantów odbywających stacjonarne studia doktoranckie w tej jednostce 

w tym roku akademickim. 
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§ 2. 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co 

miesiąc. 

2. Jeżeli stypendium doktoranckie zostało przyznane w miesiącu późniejszym niż 

październik, doktorantowi przysługuje wypłata stypendium doktoranckiego  

z wyrównaniem za zaległe miesiące. 

 

§ 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 lub 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni albo jednostkę naukową; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

3. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji określa Rektor. 

 

§ 4. 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany 

przez komisję ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

powołaną przez Rektora. 

2. W skład komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

wchodzą: 

1) kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających: 

a) stopień naukowy doktora habilitowanego, lub 

b) stopień doktora habilitowanego sztuki, lub 

c) 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 o stopniach i tytule w zakresie sztuki;  

3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu 

doktorantów. 

 

§ 5. 

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa za 

pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich wniosek o przyznanie stypendium 

doktoranckiego  w terminie do 30 września.  
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2. Doktoranci pierwszego roku studiów składają wniosek o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wraz z podaniem o przyjęcie na studia. Stypendium to jest 

przyznawane w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej, 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora, 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2  

w postaci  szczegółowej charakterystyki osiągnięć, na podstawie dokumentacji 

składanej do 30 czerwca każdego roku rozliczeniowego, określonej  

w Regulaminie Studiów Doktoranckich. 

 

§ 6. 

1. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje prawidłowo złożone wnioski wraz  

z wymaganą dokumentacją komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium 

doktoranckiego. 

2. Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego opiniuje 

wnioski, sumuje liczbę punktów każdego z wniosków i sporządza dla każdego roku 

odrębnie listę rankingową wraz z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego 

doktoranta. Listy rankingowe obejmują wszystkich doktorantów, którzy złożyli 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

3. Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego przekazuje 

Rektorowi listy rankingowe wraz ze złożonymi przez doktorantów i zaopiniowanymi 

wnioskami o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

4. W przypadku, jeśli warunki do otrzymania stypendium doktoranckiego ze względu na 

uzyskaną taką samą pozycję na liście doktorantów rekomendowanych do przyznania 

stypendium doktoranckiego spełnia kilku doktorantów, stypendium doktoranckie 

przyznaje się temu doktorantowi, który: 

1) uzyskał wyższą liczbę punktów za publikacje, 

2) uzyskał wyższą ocenę za życiorys naukowy i zamierzenia badawcze  

w postępowaniu rekrutacyjnym (dot. doktorantów na pierwszym roku studiów 

doktoranckich). 

 

§ 7. 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania 

oraz jego wysokości podejmuje Rektor. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

3. Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. 

 

§ 8. 

1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 



4 

 

2. W przypadku udzielenia doktorantowi urlopu w związku z wystąpieniem ważnych 

okoliczności losowych, doktorant nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium 

doktoranckiego. 

 

§ 9. 

Rektor może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania stypendium doktoranckiego, jeżeli 

zostaną zwolnione środki finansowe przeznaczone na ten cel. Stypendium doktoranckie jest 

przyznawane wówczas kolejnemu doktorantowi na liście doktorantów zarekomendowanych 

do przyznania stypendium doktoranckiego na okres od początku miesiąca następującego po 

dniu podjęcia decyzji do końca danego roku akademickiego.  

 

§ 10. 

1. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje w wyniku skreślenia  

z listy doktorantów. Stypendium doktoranckie zaprzestaje się wypłacać z pierwszym 

dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

2. 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 wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego 

oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie więcej 

jednak niż sześć miesięcy.  

3. W przypadku ukończenia studiów w terminie wcześniejszym niż określony  

w programie studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej 

zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia 

doktora. 

 

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i dotyczy stypendiów 

doktoranckich przyznawanych w roku akademickim 2017/2018 oraz w latach następnych. 

 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 


