
AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

W POZNANIU 

REGULAMIN 

przyznawania 

pomocy materialnej dla doktorantów 

wersja obowiązująca od 1 października 2019 r.  

W związku z treścią  art.  275 ust. 2,  art.  281 oraz  art.  285-286 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, dotychczasowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 

traci moc z dniem 30 września 2019 r. poza przepisami dotyczącymi stypendium doktoranckiego i 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu uzupełniają  i określają  szczegółowe zasady 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla 

doktorantów, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (dalej „Ustawa"), a także warunki przyznawania i wypłacania stypendium 

doktoranckiego, o którym mowa w Ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 

i stypendiów doktoranckich (dalej „rozporządzenie") oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej, o którym mowa w  art.  200a Ustawy. 

2. wygasł  

3. wygasł  
4. Świadczenia przyznawane doktorantom zgodnie z Ustawą  i rozporządzeniem 

niestanowiące świadczeń  pomocy materialnej, przyznawane są  wyłącznie doktorantom 

studiów stacjonarnych i obejmują: 

a. stypendium doktoranckie, 

b. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

§§ 2-22. 

wygasły 

IV. STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZASADY JEGO PRZYZNAWANIA 

§ 23. 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać  stypendium 
doktoranckie. 

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w pkt. 1, nie może być  niższe niż  60% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach 

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Stypendium doktoranckie, zgodnie z § 13 rozporządzenia, może zostać  przyznane: 

a. wygasł  

b. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się  zaangażowaniem w: 

— prowadzeniu zajęć  dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub 

— realizacji badań  naukowych prowadzonych przez jednostkę  organizacyjną  
uczelni; 



3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał  się  postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

4. Ustalenie spełnienia warunków określonych w pkt. 3 lit. b następuje poprzez 
oświadczenie kierownika studiów doktoranckich. Dla ustalenia osób uprawnionych do 

uzyskania stypendium doktoranckiego stosuje się  w dalszej kolejności zasady ustalania 
punktacji określone dla stypendium dla najlepszych doktorantów, w załączniku nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Liczbę  i wysokość  stypendiów dla najlepszych doktorantów, z zastrzeżeniem pkt 2, ustala 
rektor na początku danego roku akademickiego w zależności od przeznaczonych na ten 
cel środków finansowych, przy czym w jednostce organizacyjnej uczelni liczba 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium 

doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w  art.  200 ust. 5 lub 6 Ustawy, 
z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym 
przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w  art.  200a ust. 2 Ustawy, nie 
może być  mniejsza niż  50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

ogółem. 

§ 24 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres dwunastu miesięcy (UWAGA — od 

1.10.2019 r. zgodnie z  art.  285 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce o okresie przyznawania stypendium decyduje rektor) i 

wypłacane co miesiąc. 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta: 

a. świadczeń  ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 

o których mowa w § 1 pkt 3; 

b. środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w  art.  199a Ustawy; 

c. stypendiów naukowych, o których mowa w  art.  199b Ustawy,  art.  37a ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) oraz  

art.  70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089); 

d. stypendium doktorskiego, o którym mowa w  art.  22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki. 

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor może 

przyznać  doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie. 

4. W przypadku skreślenia doktoranta z listy doktorantów zaprzestaje się  wypłaty 

stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja o skreśleniu stała się  ostateczna. 

5. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył  studia 

doktoranckie w terminie wcześniejszym niż  okreś lony w programie tych studiów oraz 

uzyskał  wyróżniającą  ocenę  rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 
ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wyptaca się  
środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie 



stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został  skrócony okres 

odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż  sześć  miesięcy. 

§ 25 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie 

stypendium przez Doktorancką  Komisję  Stypendialną. 

2. Doktorancką  Komisję  Stypendialną  powołuje rektor. W skład komisji wchodzą: 

1) kierownik studiów doktoranckich; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wykonujących pracę  w jednostce 

organizacyjnej uczelni 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. 

3. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika 

studiów doktoranckich. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów 

doktoranckich; 

2) opinię  opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku ubiegania się  
o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 23 pkt 3. 

5. Doktorancka Komisja Stypendialna, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie 

stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi listę  doktorantów, którzy złożyli 

wnioski o przyznanie stypendium, zawierającą  dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

wraz z uzasadnioną  propozycją  przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

V. ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 

§ 26. 

1. W przypadku uzyskania przez uczelnię  środków na zwiększenie stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w  art.  94b ust. 1 pkt 5 Ustawy, 
uczelnia przyzna powyższe świadczenia na zasadach opisanych poniżej. 

2. Zwiększenie przysługuje uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 
wyróżniającym się  w pracy naukowej i dydaktycznej. 

3. Liczbę  i wysokość  zwiększenia ustala rektor na po uzyskaniu dotacji, o której mowa 

w pkt. 1, przy czym uprawnienie do otrzymywania tego zwiększenia przysługuje nie 
więcej niż  30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów 
doktoranckich, zaś  wysokość  zwiększenia nie może być  niższa niż  800 złotych. 

4. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia są  tożsame z zasadami dotyczącymi 
przyznawania stypendium doktoranckiego, o których mowa w § 23 pkt 4. 



5. Do przyznawania zwiększenia stosuje się  odpowiednio postanowienia § 24 oraz § 25 pkt. 
1, 2 i 5. 

6. Doktoranci, którzy złożyli na dany rok wniosek o stypendium doktoranckie nie składają  
odrębnego wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium. 

§ 27. 

1. Doktorantowi znajdującemu się  w grupie liczącej nie więcej niż  30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą  zostać  
przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym 

mowa w ust. 1. Kwota zwiększenia stypendium staje się  stypendium doktoranckim. 

2. Doktoranci, którzy nie złożyli na dany rok wniosku o stypendium doktoranckie mogą  
wnosić  o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej wykazując 

spełnienie przesłanek okreś lonych w § 23 pkt 3. 

3. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium (dla doktorantów, którzy nie złożyli 

wniosku o stypendium doktoranckie) zawiera załącznik nr. 9 do niniejszego Regulaminu. 

§ 28. 

Integralną  częścią  niniejszego Regulaminu pozostają  następujące załączniki: 

1. wygasł  
2. wygasł  
3. Załącznik nr 3 - szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych 

doktorantów (UWAGA — jedynie dla potrzeb stypendium doktoranckiego - § 23 pkt 4), 

4. wy gasł, 
5. wygasł, 
6. wy gasł, 
7. wygasł, 
8. Załącznik nr 8 — wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

9. Załącznik nr 9 — wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (dla osób 

nieskładających wniosku o stypendium doktoranckie). 

Poznań, dnia 19.10.2017 r. 

Zatwierdzam 
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