Zarządzenie Nr 111/2017
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
prowadzonych
w
Pomorskim
Uniwersytecie
Medycznym
w Szczecinie.
Na podstawie art. 66 ust. 1,2, art. 200a ust. 1 i 2 i art. 94b, ust. 1. poz. 5 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 9 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1696), zarządzam, co następuje:

§1
1. Wprowadza się „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”, o którym mowa w art. 200a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o którym mowa
w niniejszym zarządzeniu przyznawane i wypłacane jest po przyznaniu Pomorskiemu
Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie ww. dotacji, o której mowa w ust. 1.
§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM

Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2017
Rektora PUM z dnia 30.10.2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW
DOKTORANCKICH PROWADZONYCH
W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE
§1
„Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie”, o której mowa w art. 94b. ust. 1. poz. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, określa tryb przyznawania ww. zwiększenia stypendium
doktoranckiego.
§2
Regulamin, o którym mowa w § 1 został wprowadzony na podstawie art. 200a, w związku
z art. 94 b ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1696).
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ZASADY OGÓLNE
§3
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników studiów
doktoranckich prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie,
zwane dalej „zwiększeniem stypendium doktoranckiego”, przysługuje doktorantom
wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest przez rektora na wniosek
doktoranta, zaopiniowany przez Komisję, o której mowa w § 4 ust. 4.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 1 przysługuje doktorantom
znajdującym się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na
poszczególnych latach studiów doktoranckich i może zostać przyznane:
1) doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym najwyższą liczbę punktów zgodnie z punktacją określoną w uchwale
rekrutacyjnej na studia doktoranckie obowiązującą w roku akademickim,
w którym doktorant wystąpił z wnioskiem.
2) doktorantowi od drugiego roku studiów doktoranckich, który w roku akademickim
poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał najwyższą liczbę punktów, zgodnie
z punktacją określoną w § 9 ust. 1 i 2.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego, przyznawane jest na okres równy okresowi
otrzymywania stypendium doktoranckiego.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
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§4
Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na wniosek doktoranta.
Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów od
drugiego roku studiów, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, natomiast wzór
wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów
pierwszego roku studiów, stanowi załącznik nr 2.
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Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego, doktorant składa do właściwego dla
danego wydziału, kierownika studiów doktoranckich.
Termin składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na
dany rok akademicki ustala i podaje do wiadomości doktorantów - Kierownik Studiów
Doktoranckich właściwego wydziału.
Członkami komisji, o której mowa w § 3 ust. 2, są członkowie Komisji ds. opiniowania
wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, powoływani przez rektora oddzielnie
na każdym z wydziałów.
Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 4, należy sporządzenie do każdego ze złożonych
przez doktorantów wniosków, opinii dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania
zwiększenia stypendium doktoranckiego wraz z jej uzasadnieniem.
W oparciu o złożone wnioski sporządza się (odrębnie dla poszczególnych lat studiów
doktoranckich), listy rankingowe wyłaniające grupę liczącą nie więcej niż 30 %
najlepszych doktorantów na danym roku studiów, określające liczbę punktów uzyskanych
przez danego doktoranta.
Listy rankingowe, o których mowa w ust. 6, wraz z wnioskami zaopiniowanymi przez ww.
komisje, przekazywane są rektorowi w celu podjęcia decyzji o przyznaniu bądź odmowie
przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego.
W przypadku uzyskania (przez więcej niż jednego doktoranta), takiej samej liczby
punktów, pierwszeństwo w rankingu uzyskują doktoranci, którzy:
1) w przypadku doktorantów na I roku studiów – uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym
większą
liczbę
punktów
za
przygotowanie
projektu
badawczego,
w następnej kolejności za średnią ocen uzyskanych na studiach wyższych,
a następnie za osiągnięcia naukowo dydaktyczne uzyskane za odbycie staży
i praktyk zagranicznych związanych z kierunkiem studiów wyższych i wykazanych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) w przypadku doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów - uzyskali większą
liczbę punktów za średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskaną w roku
akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, a w następnej kolejności za
większą ilość punktów uzyskanych za publikację z IF, następnie za publikację z
punktacją MNiSW>4, następnie za publikację z punktacją MNiSW<4, o których
mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1.
§5
Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium oraz jego wysokość, ustala i podejmuje
rektor na podstawie opinii Komisji, o której mowa w § 4 ust. 5 oraz list rankingowych,
o których mowa w § 4 ust. 6.
Decyzja rektora w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest ostateczna,
tj. nie przysługuje od niej odwołanie. Jednakże doktorant, który otrzymał decyzję
odmowną, może złożyć do rektora wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, bądź złożyć
w tym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 127a, kpa., o zrzeczeniu się prawa do
jego wniesienia, zgodnie z którym strona może zrzec się prawa do wniesienia
ww. wniosku o ponowne jego rozpoznanie.
Wniosek lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć za pośrednictwem
kierownika studiów doktoranckich właściwego wydziału, w terminie czternastu dni od dnia
otrzymania decyzji.
Do decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy
o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

§6
1. Doktorant, który utracił status doktoranta na skutek:
1) ukończenia studiów doktoranckich lub uzyskania stopnia doktora, w terminie krótszym
niż określony w programie studiów doktoranckich,

2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
3) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
- traci prawo do otrzymywania przyznanego już zwiększenia stypendium, o którym
mowa w niniejszym regulaminie.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 zaprzestaje się wypłaty zwiększenia
stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym doktorant
utracił status doktoranta.
§7
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi: 800,00 złotych.
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§8
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 doktoranckiego.
W takim przypadku kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego, staje się stypendium
doktoranckim.
Doktorant z zastrzeżeniem ust. 3, może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium
doktoranckiego również w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu studiów
doktoranckich oraz w trakcie urlopu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 stosuje się obowiązujące w PUM zasady
przyznawania stypendium doktoranckiego określone odrębnym zarządzeniem.
Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, 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 określony w programie tych studiów, wypłaca się
środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie
zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony
okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
Na wniosek kierownika studiów doktoranckich lub opiekuna naukowego, rektor może
uchylić wydaną już decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego.
Podstawą jej uchylenia może być niewywiązywanie się przez doktoranta z obowiązków
wynikających z niniejszego regulaminu oraz w przypadku naruszenia przez doktoranta
postanowień Regulaminu Studiów Doktoranckich.
W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty
zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się prawomocna.
§9
KRYTERIA PUNKTOWE

Kryteria punktowe przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla grupy liczącej
nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów od drugiego roku studiów doktoranckich za
osiągnięcia:
1. dydaktyczne, związane z prowadzeniem zajęć
10 pkt
a) prowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych 100%
7 pkt
b) prowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych ≥50%
4 pkt
c) prowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych <50%
0 pkt
d) zwolnienie z prowadzenia zajęć dydaktycznych
2. naukowe z tytułu:
1) publikacji posiadających punktację MNiSW zawarte w bazie bibliografii
dorobku naukowego Biblioteki Głównej PUM,
a) publikacja z IF(pierwszy autor)
30 pkt

2)
3)
4)
5)
6)
7)

b) publikacja z IF
c) publikacja z punktacją MNiSW≥4 (pierwszy autor)
d) publikacja z punktacją MNiSW≥4
e) publikacja z punktacją MNiSW<4 (pierwszy autor)
f) publikacja z punktacją MNiSW<4
g) monografia lub rozdział monografii
uzyskanie nagrody/zajęcie miejsca (od 1 do 4) na zagranicznym lub
krajowym zjeździe/konferencji (plakat lub wystąpienie ustne)
aktywny udział w zagranicznym zjeździe/konferencji (plakat lub
wystąpienie ustne)
aktywny udział w krajowym zjeździe/konferencji (plakat lub wystąpienie
ustne)
udział w programie Erasmus+
kierownictwo grantu Narodowego Centrum Nauki
pozyskanie dotacji finansowej ze środków publicznych (spoza PUM) na
badania naukowe związane z realizacją pracy doktorskiej (np. stypendium
WUP, lub prezydenta miasta, itp.).

15 pkt
10 pkt
5 pkt
4 pkt
2 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
2 pkt
5 pkt
30 pkt
10 pkt

3. Warunkiem otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego jest uzyskanie przez
doktoranta punktacji większej niż „0” za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 i 2,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Z warunku, o którym mowa w ust. 3, może być zwolniony doktorant, który w ubiegłym
roku akademickim został zwolniony z obowiązku prowadzenia zajęć.
5. W przypadku osiągniecia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 5, koniecznym jest dołączenie do
wniosku zaświadczenia wystawionego przez opiekuna naukowego, że założenia naukowe
wyjazdu zostały przez doktoranta zrealizowane.
§10
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania niniejszego Zarządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM

