
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH Nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 

Strona 1 z 5 

 

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH 

 
 
 
 

Na podstawie art. 200 i art. 200a w związku z art. 94 b ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.  
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1480).  
 

§ 1  
 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich 
 
1. Regulamin niniejszy dotyczy stypendiów doktoranckich finansowanych w szczególności 

w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm.).  

 
2. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi stacjonarnych studiów 

doktoranckich, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz 
wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 
zawodowych albo zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez 
jednostkę organizacyjną Uczelni.  

 
3. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% i wyższa niż 100% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach  
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

 
4. Rada Wydziału do 30 czerwca przedstawia Rektorowi propozycję co do wysokości  

i liczby stypendiów doktoranckich na danym Wydziale, na nowy rok akademicki.  

 
5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane na okres 12 miesięcy. Łączny 

okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat  
z zastrzeżeniem ust. 6.  
 

6. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 
przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.  

 
7. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
8. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie 
wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:  
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,  
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej. 
 
9. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta:  
a) 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 (Dz. U. 2012, 572 jt.z późn. zm.),  
b) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 
5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
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c) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2014, poz. 249 t.j., z późn. zm.).  

 
10. Stypendium doktoranckie wypłacane jest, co miesiąc, za wyjątkiem stypendium za 

miesiąc październik, które jest wypłacane w listopadzie, łącznie ze stypendium 
należnym za miesiąc listopad.  

 
11. W okresie przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich prawo do stypendium 

doktoranckiego nie przysługuje, a wypłatę stypendium przyznanego przed przerwą 
wstrzymuje się, z wyjątkiem przerw wypoczynkowych nieprzekraczających ośmiu 
tygodni w ciągu roku oraz okresów staży naukowych, o których mowa w § 1 ust. 12. 
Wznowienie wypłaty stypendium przysługuje od następnego miesiąca po zakończeniu 
przerwy w odbywaniu studiów.  

 
12. W trakcie studiów doktoranckich doktorant może, za zgodą kierownika studiów, 

odbywać krajowe i zagraniczne staże naukowe związane z tematyką pracy doktorskiej. 
W przypadku stażu krótkoterminowego do trzech miesięcy nie wstrzymuje się 
wypłacania stypendium doktoranckiego. O wypłacie stypendium w czasie staży 
dłuższych decyduje Rektor, na wniosek Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.  

 
13. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku skreślenia z listy 

uczestników studiów doktoranckich. Wypłaty stypendium zaprzestaje się z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 
ostateczna.  

 
14. Doktorantowi, otrzymującemu stypendium doktoranckie w przypadku ukończenia 

studiów doktoranckich w terminie krótszym niż określony w akcie utworzenia studiów 
w związku z obroną pracy doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty stypendium  
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła obrona 
pracy doktorskiej.  

 
15. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia  

w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu studiów oraz uzyskał 
wyróżniającą ocenę z rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 
studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn 
kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy,  
o który został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć 
miesięcy.  

 
§ 2 

 
Tryb przyznawania stypendiów doktoranckich 

 
 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosku o przyznanie 
tego stypendium przez Komisję Doktorancką Wydziału.  
 

2. Komisję powołuje Rektor. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech członków 
powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce 
organizacyjnej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego 
albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego na podstawie art. 21 a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym 
Kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji, oraz 
przedstawiciel doktorantów zaproponowany przez WRSD.  
 

3. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. Wzór wniosku stanowi 
Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.  
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4. Termin składania wniosków upływa 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, 
na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium.  
 

5. Doktorant składa udokumentowany wniosek do Kierownika studiów doktoranckich 
zawierający: 
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku jego braku – nr 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich; 
2) ocenę 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 § 1 ust. 7 albo  
w § 1 ust. 8, o postępach w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 
(wykaz publikacji, wykaz referatów i in.), o ilości prowadzonych zajęć dydaktycznych. 
Doktoranci pierwszego roku składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 
wraz z dokumentami o przyjęcie na studia. 
 

6. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu 
składania wniosków, przekazuje je po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję 
Doktorancką do Rektora. Przekazaniu podlegają wnioski zarówno zaopiniowane 
pozytywnie jak i negatywnie wraz z listą rankingową osób rekomendowanych do 
przyznania stypendium doktoranckiego.  
 

7. Decyzję o przyznaniu stypendium, okresie jego pobierania oraz jego wysokości 
podejmuje Rektor.  
 

8. Od decyzji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego, doktorantowi 
przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy  
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

 
§ 3 

 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 
 

 
1. Doktorant odbywający studia doktoranckie w Uczelni może złożyć wniosek  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94 b ust. 1 pkt 5 z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
 

2. Wzór wniosku stanowią Załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. 
 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych przyznaje Rektor, na podstawie list rankingowych 
sporządzonych przez Komisje doktoranckie zgodnie z kryteriami określonymi  
w ust. 4 i 6.  
 

4. Zwiększenie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane doktorantowi 
na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki  
w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,  
tj. średnią ze studiów powyżej 4,75.  
 

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach 
studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej  
w poprzednim roku studiów doktoranckich, tzn. uzyskał nie mniej niż 8 pkt. na 
podstawie kryteriów określonych w ust. 6. 
 

6. Kwalifikacja doktorantów, o których mowa w ust. 5 do uzyskania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego, odbywa się na podstawie rankingu uzyskanych punktów 
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przyznanych zgodnie z wykazem publikacji w Bibliotece Głównej AGH, otrzymanych 
za:  
a) nie więcej niż 2 wydrukowane lub przyjęte do druku o nadanym indeksie DOI 

publikacje (w przypadku liczby autorów publikacji do 5 osób włącznie – przyznaje 
się pełną liczbę pkt, gdy liczba autorów z danej jednostki podstawowej uczelni jest 
większa od 5, liczba punktów z wykazu BG jest mnożona przez 5/N dla N>5 
autorów publikacji z danej jednostki podstawowej uczelni); 

b) czynny udział w maksymalnie 3 konferencjach (konferencja krajowa: 1 pkt - sesja 
plakatowa, 2 pkt – referat; konferencja międzynarodowa: 2 pkt - sesja plakatowa, 
3 pkt - wyróżniony plakat, 4 pkt - referat, 6 pkt - wyróżniony referat); 
Konferencja międzynarodowa – konferencja w języku kongresowym; 

c) działalność w studenckich kołach naukowych (opieka nad referatem wyróżnionym 
miejscem I, II, III na sesji studenckich kół naukowych - 1 pkt., opieka nad 
projektem dofinansowanym z Grantu Rektorskiego dla studenckich kół naukowych 
– 3 pkt).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7. Uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego na I roku studiów 

przysługuje nie więcej niż 30% najlepszym doktorantom w Uczelni.  
 

8. Począwszy od II roku kwalifikacja do otrzymywania zwiększenia stypendium 
uwzględnia dodatkowo podział na lata studiów i dyscyplinę.  
 

9. Wyłonienie nie więcej niż 30% najlepszych w Uczelni doktorantów, na poszczególnych 
latach studiów, w danej dyscyplinie, odbywa się wg kryteriów zawartych we wniosku, 
stanowiącym Załącznik nr 3 i 4 niniejszego Regulaminu, na podstawie rankingu 
uzyskanych punktów.  
 

10. W przypadku jeśli 30% liczby doktorantów na Wydziale, w danej dyscyplinie na danym 
roku studiów jest liczbą mniejszą niż 1, brana jest pod uwagę liczba wszystkich 
doktorantów na danym roku studiów, na danym Wydziale.  
 

11. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.  
 

12. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, 
zakwalifikowanemu do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego, 
któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe  
w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium 
doktoranckim.  

 
§ 4 

 
1. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorant składa do 

Kierownika studiów doktoranckich.  
 

2. Wniosek, którym mowa w ust.1 powinien zawierać dane doktoranta: imię, nazwisko, 
numer PESEL, w przypadku jego braku – nr dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz wskazanie roku studiów doktoranckich, informacje potwierdzające spełnienie 
kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 4 albo w § 3 ust. 5.  
 

3. Termin składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 
upływa z dniem 30 września.  
 

4. Wydziałowa Komisja Doktorancka po analizie wniosków o przyznanie zwiększenia 
stypendium doktoranckiego, sporządza listę rankingową sporządzoną na podstawie 
kryteriów określonych w § 3 ust. 4 i 5. 

 
5. Kierownik studiów doktoranckich przesyła do Rektora w terminie 14 dni od daty 

składania wniosków, listy rankingowe wraz z wnioskami o przyznanie zwiększenia 
stypendium doktoranckiego.  
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6. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium doktoranckiego, określając jego wysokość  

i okres wypłacania.  
 

7. Od decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego, 
doktorantowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
 

8. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego w przypadku 
ukończenia studiów doktoranckich w terminie krótszym niż określony w akcie 
utworzenia studiów w związku z obroną pracy doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty 
stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła obrona pracy doktorskiej.  

 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. po uzyskaniu opinii właściwego 
organu samorządu doktorantów.  

 
2. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego przekazywane 

jest na konto bankowe doktoranta. Numer konta powinien zostać podany przez 
doktoranta.  

 
3. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do doktorantów niebędących 

obywatelami polskimi chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.  
 
4. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2012 Rektora z dnia 1 października  2012 r. z późn. zm. 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom 
stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH.  

 
 
 


