
 

 

Zarządzenie nr 7 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 5 czerwca 2012 r. 

 

 

w sprawie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego  

z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku 

 

 

Na podstawie art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo           

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. Nr 225 poz.1351) i Rozporządzeniem Ministra Nauki        

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu 

podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251 poz. 1508) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku, stanowiący Załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od        

1 stycznia 2012 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 7 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 5 czerwca 2012 r. 

 

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

w Uniwersytecie w Białymstoku 

 

§ 1 
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,      

o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt. 5 Ustawy, na zasadach określonych art. 200a Ustawy oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225 poz. 1351). 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, zwanej dalej dotacją projakościową, przyznawane jest przez Rektora na wniosek 

doktoranta, zaopiniowany przez właściwą komisję doktorancką. Komisja sporządza listę 

doktorantów, których rekomenduje do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego           

z zachowaniem zasady, iż uprawnienie do zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 

30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano 

stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium doktoranckiego. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  przyznaje się na okres            

12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2. 

5. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

wynosi 800 zł. 

6. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium, który ukończył studia w terminie 

krótszym niż określony w akcie o utworzeniu studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki 

finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przyznanego miesięcznie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

7. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich wypłaty 

zwiększenia stypendium doktoranckiego zaprzestaje się z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§ 2 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje doktorantowi 

wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej.  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane 

doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki       

w postępowaniu rekrutacyjnym tj. uzyskał najwyższą liczbę punktów w kolejności uzyskanych 

wyników. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane 

doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów. Ocena osiągnięć doktoranta          

w pracy badawczej powinna uwzględniać w szczególności: 

1) Publikacje, 

2) udział w konferencjach z wygłoszonym referatem lub plakatem dotyczącym tematyki pracy 

badawczej doktoranta, 

3) odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta, 

4) postępy w pracy doktorskiej/ wszczęcie przewodu doktorskiego, 

5) kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach NCBiR lub NCN, 



4. Rada wydziału na wniosek komisji doktoranckiej właściwej jednostki organizacyjnej ustala 

szczegółowe zasady dokonywania oceny doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów. Zasady 

podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej jednostki. 

 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej należy złożyć do 

kierownika studiów doktoranckich razem z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego 

w terminie do 15 października każdego roku akademickiego, z zastrzeżeniem § 5 pkt 1. Wnioski 

złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wzór wniosku stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Komisja doktorancka dokonuje oceny wniosków zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 2 

i 4, i rekomenduje do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej nie więcej niż 30% doktorantów każdego roku danych studiów doktoranckich. 

3. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje Rektorowi zaopiniowane wnioski doktorantów         

o zwiększenie stypendium oraz listę rekomendacyjną komisji doktoranckiej wraz z uzasadnieniem 

decyzji. 

4. Decyzja Rektora w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej jest ostateczna. 

5. Doktorantowi przysługuje prawo do złożenia do rektora, za pośrednictwem kierownika studiów 

doktoranckich, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie        

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 4 

1. Kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do Rektora z wnioskiem o cofnięcie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego w przypadku gdy doktorant nie wypełnia obowiązków 

wynikających z Regulaminu studiów doktoranckich lub został ukarany karą dyscyplinarną. 

2. Decyzję o cofnięciu zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. Decyzja Rektora 

jest ostateczna. 

3. Doktorantowi przysługuje prawo do złożenia do Rektora, za pośrednictwem kierownika studiów 

doktoranckich, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie       

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 5 

W roku akademickim 2011/2012: 

1) wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej należy złożyć do 

kierownika studiów doktoranckich w terminie do 10 lipca 2012 r. 

2) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznaje się za okres         

9 miesięcy - od 1 stycznia do 30 września 2012 r. 

 

 


