O-021-59/15

Zarządzenie Nr 59/2015
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia
15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania
i wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych
studiów trzeciego stopnia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie

Na podstawie art. 66 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich (Dz. U. z 2014, poz. 1480), zarządzam, co następuje:
§1
W związku ze zmianą podstawy prawnej Zarządzenia Nr 28/2014 r. z uwagi na zmianę
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich
oraz stypendiów doktoranckich, wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania
i wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów trzeciego
stopnia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”, oparty o obecnie
obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24
października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. z 2014r. , poz. 1480), który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego traci moc Zarządzenie Nr 28/2014 r. Rektora
Pomorskiego Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2015Rektora
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie z dnia 15 maja 2015 r.

REGULAMIN
przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych
studiów trzeciego stopnia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
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§1
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
1) Stypendia doktoranckie przyznawane są niezależnie od otrzymywanych przez
doktoranta: świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym,
4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,
poz. 618, z późn. zm.),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96,
poz. 619, z późn. zm.);
5) 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.).
Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
Wysokość stypendium ustalana jest przez rektora w drodze zarządzenia przy
uwzględnieniu, że stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich.
§2
Stypendium doktoranckie przyznawane jest przez rektora, na złożony przez doktoranta
wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zaopiniowany przez doktorancką
komisję stypendialną, zwaną dalej „Komisją stypendialną.”
Komisja stypendialna, o której mowa w ust. 1 powoływana przez rektora na każdym
z Wydziałów gdzie prowadzone są w Uczelni studia doktoranckie, w skład której wchodzi:
1) co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce
organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora
habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym:
2) kierownik studiów doktoranckich, oraz
3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
Wydziałowe Komisje stypendialne po zaopiniowaniu wniosków, przekazują rektorowi
wnioski wraz z listą doktorantów zarekomendowanych do przyznania stypendium,

w oparciu o które rektor wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje,
jednakże doktorant może złożyć do rektora wniosek o ponowne jej rozpatrzenie. Wniosek
składa się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
§3
1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może zostać
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 albo
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. Doktorant, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 1,2 może ubiegać się
o przyznanie stypendium doktoranckiego.
4. Prawo do ubiegania się o stypendium, z zastrzeżeniem § 6 przysługuje przez okres studiów
jaki został określony w programie tych studiów.
§4
1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy
złożyć do kierownika studiów doktoranckich właściwego wydziału, w terminie do dnia 30
czerwca.
2. W przypadku, gdy doktorant uzyskał zgodę kierownika studium doktoranckiego
na przedłużenie terminu na zaliczenie roku akademickiego, termin na złożenie wniosku
zostaje przedłużony do 30 września.
3. 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 to
stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich,
3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3.
4. Doktoranci pierwszego roku studiów składają wniosek o przyznanie stypendium
doktoranckiego wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia doktoranckie.
§5
1. Doktorant może ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego również
w przypadku, gdy uzyskał zgodę na przedłużenie terminu studiów.

2. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium w okresie przedłużenia
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podejmuje rektor, w zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta i z zastrzeżeniem,
że łączna suma okresów przedłużenia za które może zostać przyznane stypendium,
nie może przekroczyć 9 miesięcy.
Przepisy §§ 2,4 dotyczące składania wniosku, jego opiniowania, oraz trybu odwoławczego
w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium w okresie przedłużenia studiów,
stosuje się odpowiednio.
§6
Dopuszcza się również możliwość przyznania stypendium doktoranckiego, doktorantowi,
który w poprzednim roku akademickim nie uczestniczył we wszystkich zajęciach objętych
programem nauczania przewidzianym dla danego roku studiów doktoranckich z powodu:
1) urlopu naukowego, oraz
2) z przyczyn spowodowanych długotrwałą chorobą.
W przypadku urlopu naukowego odbywanego za zgodą kierownika studium
doktoranckiego, związanego z tematyką pracy doktorskiej, który:
1) trwa nie dłużej niż 3 miesiące - nie wstrzymuje się wypłaty przyznanego już
stypendium.
2) dłuższego niż 3 miesiące, decyzję o zawieszeniu lub kontynuowaniu wypłaty
stypendium, podejmuje rektor na wniosek doktoranta. Przepisy §§2-4 dotyczące
składania wniosku, opiniowania i trybu odwoławczego, stosuje się odpowiednio.
W przypadku zawieszenia wypłaty stypendium doktoranckiego na skutek okoliczności,
o których mowa w ust. 2 pkt. 2, - wznowienie wypłaty następuje po powrocie
doktoranta z urlopu, potwierdzonym przez kierownika studium doktoranckiego.

§7
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 określonego w programie tych studiów wypłaca 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 6 miesięcy.
§8
Na wniosek kierownika studiów doktoranckich lub opiekuna naukowego, rektor może uchylić
wydaną już decyzję o przyznaniu 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.
§9
W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty
stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym decyzja o skreśleniu stała się prawomocna.

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM

