











































































































































































































































Regulamin ustalony na podstawie art. 200a i 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §§ 22–25
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w
sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).
§1
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może złożyć wniosek o przyznanie
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych, zwanego dalej zwiększeniem stypendium. Wzór wniosku o przyznanie
zwiększenia stypendium określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktorant drugiego lub wyższych lat studiów
składa wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków w danym roku akademickim, z
zastrzeżeniem § 12 ust. 1. Doktorant pierwszego roku studiów doktoranckich składa wniosek
o przyznanie zwiększenia stypendium w terminie do dnia 22 października roku
kalendarzowego, w którym został przyjęty na studia.
Wnioski, o których mowa wyżej składa się do Rektora za pośrednictwem kierownika studiów
doktoranckich.
§3
1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych
doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.
2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor UEP, po zaopiniowaniu list
rankingowych odrębnych dla każdego roku studiów, o których mowa w § 6 przez wydziałowe
komisje doktoranckie.
3. W skład wydziałowej komisji doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym
kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, nauczyciel
akademicki zatrudniony na wydziale, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez samorząd doktorantów.
Komisję powołuje Dziekan z upoważnienia Rektora UEP.
4. Zatwierdzone przez Rektora UEP listy rankingowe przekazuje się kierownikom studiów
doktoranckich w celu przygotowania pisemnych decyzji.
5. Pisemne decyzje o przyznaniu zwiększenia stypendium przygotowuje pracownik wydziału
wskazany przez Dziekana na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
6. Przygotowane na wydziałach pisemne decyzje podpisuje Rektor UEP, po czym przekazuje
je na wydziały, w celu ich doręczenia adresatom tj. doktorantom, którzy złożyli wnioski o
przyznanie zwiększenia stypendium.
7. Od decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium, przysługuje doktorantowi
prawo złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
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§4
Uczestnikowi studiów doktoranckich znajdującemu się w grupie 30% najlepszych
doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki
finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium
doktoranckim.
§5
1. Zwiększenie stypendium może być przyznane na pierwszym roku studiów doktoranckich
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym lub bardzo
dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich.
2. Zwiększenie stypendium może być przyznane na drugim i kolejnych latach studiów
doktoranckich doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej
i dydaktycznej w poprzednim roku akademickim.
§6
1. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego wydziału i roku studiów w oparciu
o dane zawarte we wniosku złożonym przez doktoranta, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej;
2) prowadzone zajęcia;
3) publikacje;
4) udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji.
2. Listy, o których mowa w ust. 1, mają charakter rankingów, w których najwyższą pozycję
uzyskuje doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów, według systemu punktacji
ustalonego w § 7.
3. Wydziałowe komisje doktoranckie rekomendują kandydatów do zwiększenia stypendium,
na podstawie pozycji zajmowanych przez doktorantów na listach rankingowych, z
zachowaniem następujących zasad:
1) liczba doktorantów wydziału, którym przyznano zwiększenie stypendium nie może
przekraczać 30%;
2) liczbę zwiększeń stypendium rozdziela się pomiędzy wydziały i lata studiów,
proporcjonalnie do liczby doktorantów z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) na każdym roku studiów doktoranckich przyznaje się co najmniej jedno zwiększenie
stypendium.
§7
1. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej:
a) pozytywna opinia promotora lub opiekuna naukowego - 3 pkt.
b) otwarcie przewodu doktorskiego – 15 pkt.
2. Prowadzone zajęcia:
a) wyniki hospitacji zajęć przez opiekuna naukowego/ promotora lub kierownika
katedry – 0-5 pkt.
b) ukończenie Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP – 5 pkt.
c) udokumentowany czynny udział w działalności koła naukowego doktorantów lub
studentów - maksymalnie w 2 kołach naukowych (opinia opiekuna koła naukowego lub
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kierownika odpowiedniej katedry) – 2 pkt.
d) opracowanie materiałów dydaktycznych/skryptu (autorstwo rozdziału) – 3 pkt.
3. Publikacje (tylko recenzowane) – na podstawie przyjęcia do druku:
a) publikacja w języku polskim
– punktowana – według klasyfikacji MNiSW
- niepunktowana – 2 pkt.
b) publikacja w języku obcym
– punktowana – według klasyfikacji MNiSW
- niepunktowana – 4 pkt.
4. Udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji:
a) uczestnictwo w konferencji krajowej z referatem opublikowanym lub posterem
opublikowanym – 4 pkt.
b) uczestnictwo w konferencji międzynarodowej z referatem opublikowanym lub
posterem opublikowanym w języku obcym – 7 pkt.
c) udział w organizacji konferencji naukowej – 2 pkt.
5. a) Przez „publikacje w języku polskim i w językach obcych punktowane” rozumie
się wyłącznie publikacje naukowe opublikowane w trakcie poprzedniego roku
akademickiego w monografiach i w czasopismach wymienionych w przepisach
wydanych przez MNiSW w sprawie punktacji publikacji naukowych. Wykaz
publikacji punktowanych w języku polskim i w językach obcych zamieszczony jest
na stronach internetowych MNiSW.
b) Warunkiem uznania doktorantowi punktów za publikację jest jej wpis do wykazu
„Bibliografia publikacji pracowników UEP”. Jeżeli publikacja nie została
zarejestrowana w wymienionym wykazie – warunkiem uznania punktów jest
dołączenie jej kopii do składanego wniosku.
c) W przypadku publikacji zbiorowych liczbę punktów przyznanych za daną
publikację dzieli się przez liczbę jej autorów.
d) Warunkiem uznania punktów za udział doktoranta w konferencji naukowej
krajowej lub międzynarodowej z referatem opublikowanym lub posterem
opublikowanym w języku polskim lub języku obcym jest dołączenie do wniosku
zaświadczenia o udziale w konferencji wydanego przez jej organizatora.
e) Referat opublikowany w ramach konferencji nie może być jednocześnie
zakwalifikowany jako publikacja krajowa / zagraniczna punktowana. Wyboru
punktacji dokonuje zainteresowany uczestnik studiów doktoranckich.
6. Za doktorantów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym uważa się tych doktorantów, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na danym wydziale, zgodnie
z zasadami punktacji przyjętymi przez właściwą komisję rekrutacyjną.
§8
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 zł.
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§9
Zwiększenie stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12
miesięcy, za każdy miesiąc z góry, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.

§ 10
Rektor może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania zwiększenia stypendium, jeżeli
zostaną zwolnione środki finansowe. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres od
daty podjęcia decyzji do końca roku akademickiego.
§ 11
Zwiększenie stypendium nie przysługuje w czasie trwania urlopów powodujących utratę
prawa do stypendium doktoranckiego.
§ 12
1. W roku akademickim 2011/2012 wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium składa się
w terminie do 10 września 2012 roku.
2. W roku akademickim 2011/2012 zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres 9
miesięcy, począwszy od stycznia 2012 roku.
§ 13
Pierwsza wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego w danym roku akademickim
następuje wraz z najbliższą wypłatą stypendium doktoranckiego, przypadającą po wydaniu
decyzji przyznającej doktorantowi zwiększenie stypendium. Kolejne wypłaty zwiększenia
stypendium następują wraz z następnymi wypłatami stypendium doktoranckiego.
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2012 roku.

Rektor

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw.UEP)
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Imię:
…………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:
………………………………………………………………………………………………….
Nr Pesel : .................................................................................
Wydział*: WE
WT
WZ
WIGE
WGM
Katedra:
…………………………………………………………………………………………………
Zaliczony rok studiów*:I II III
IV
Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………….
(lub tytuł "roboczy")
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…………………………………………………………....................................................

Do Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poznań, dnia ................................

za pośrednictwem

Kierownika Studiów Doktoranckich
na Wydziale .....................................
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Proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zdań projakościowych

w UEP na .............. rok studiów, w roku akademickim

.................. .
Mój numer konta bankowego na który proszę przekazywać zwiększenie stypendium, w wypadku jego
przyznania: .................................. .

....................................................
(

)

*proszę zaznaczyć właściwe/
wpisać właściwy rok.
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pozytywna opinia promotora lub opiekuna naukowego pkt. ............

b) otwarcie przewodu doktorskiego pkt. ................
2.





























wyniki hospitacji zajęć przez opiekuna naukowego/ promotora lub kierownika katedry pkt.. ..........

*

ukończenie Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP pkt. ...................................



*





udokumentowany czynny udział w działalności koła naukowego doktorantów lub studentów -

*

maksymalnie w 2 kołach naukowych pkt. ........................................



opracowanie materiałów dydaktycznych/skryptu (autorstwo rozdziału) pkt. ....................................
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– punktowana – według klasyfikacji MNiSW pkt. ................................
- niepunktowana – pkt. ..............................................
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– punktowana – według klasyfikacji MNiSW, pkt. ............................
- niepunktowana pkt. ....................................................
#
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uczestnictwo w konferencji krajowej z referatem opublikowanym lub posterem opublikowanym,
pkt . .....................



*

uczestnictwo w konferencji międzynarodowej z referatem opublikowanym lub posterem
opublikowanym w języku obcym, pkt...........



*

udział w organizacji konferencji naukowe, pkt .......................

Zał. ...........................

Poznań, dnia......................................................







wypełnia wnioskodawca-doktorant i
załącza odpowiednią dokumentację.

....................................................
( podpis wnioskodawcy-doktoranta )
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Uzasadnienie :
…………………………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………..........................................................
Poznań, dnia ................................................
Podpisy członków Komisji Doktoranckiej

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

Podpis przewodniczącego Komisji Doktoranckiej

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

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

II. W przypadku doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim
2011/2012* suma punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym
……………… ,
w tym za :
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
* wpisać właściwy rok.
Poznań, dnia ……………………..

.................................................................
( podpis Kierownika Studiów Doktoranckich)

Uwaga pkt.II
wypełnia Kierownik Studiów Doktoranckich
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Uzasadnienie :
…………………………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………..........................................................
Poznań, dnia ................................................
Podpisy członków Komisji Doktoranckiej

Podpis przewodniczącego Komisji Doktoranckiej

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

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

.........................................................................
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Poznań, dnia ……………………..
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miesięcznie..

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

Podpis Rektora







