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Regulamin 

przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium  

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
1. Regulamin określa tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych zwanego dalej stypendium projakościowym dla doktorantów 

stacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, 

który nie posiada jeszcze stopnia doktora, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 oraz § 15. Powyższe 

wymaga złożenia stosownego oświadczenia, zawartego w treści Załącznika nr 1 oraz nr 1A 

do niniejszego Regulaminu. 

3. Uprawnienie do otrzymania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach oraz Wydziałach studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

§ 2 
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantowi na rok akademicki (12 miesięcy). 

2. Stypendium projakościowe może być przyznawane na okres: 

a) od 1 października do 31 grudnia, 

b) od 1 stycznia do 30 września. 

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

przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty 

stypendium projakościowego. Stypendium projakościowe staje się stypendium 

doktoranckim. 

 

§ 3 
1. Stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich. 

2. Wysokość stawek stypendium doktoranckiego na poszczególnych latach studiów 

doktoranckich jest podawana w zarządzeniu Rektora do 30 września poprzedniego roku 

akademickiego. 

3. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. 

4. Wysokość stawki zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych określa corocznie Rektor w drodze zarządzenia. 
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Rozdział II – Kryteria i zasady przyznawania stypendium doktoranckiego 

 

§ 4 
1. Doktorant uczestniczący w studiach doktoranckich na kilku kierunkach lub Uczelniach 

równocześnie może otrzymać stypendium doktoranckie tylko na jednych studiach, według 

własnego wyboru. Powyższe wymaga złożenia stosownego oświadczenia, zawartego 

w treści Załącznika nr 1 oraz nr 1A do niniejszego Regulaminu. 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od świadczeń określonych 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558). 

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane po uprzednim złożeniu przez doktoranta 

odpowiedniego wniosku stypendialnego: 

a) doktoranci I roku składają wniosek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

b) doktoranci II, III i IV roku składają wniosek stanowiący Załącznik nr 1A 

do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami. 

4. Wniosek należy złożyć do dnia 30 września danego roku wraz ze Sprawozdaniem 

z Realizacji Indywidualnego Planu Pracy (SRIPP) oraz Kartą uczestnictwa w zajęciach 

dydaktycznych (jeśli dotyczy) do Kierownika studiów doktoranckich za pośrednictwem 

właściwego dziekanatu, z zastrzeżeniem, że doktoranci I roku studiów składają tylko 

wniosek. 

5. Wniosek złożony po terminie 30 września zostaje rozpatrzony ze skutkiem wypłaty 

stypendium począwszy od następnego miesiąca od daty złożenia. 

6. Liczba stypendiów dla doktorantów I roku, przypadających na poszczególne dyscypliny 

rozkłada się następująco: 

a) medycyna/ biologia medyczna – 20 stypendiów 

b) stomatologia – 3 stypendia 

c) farmacja – 7 stypendiów 

d) nauki o zdrowiu – 7 stypendiów. 

7. Stypendium doktoranckie na I roku studiów doktoranckich jest przyznawane osobom 

przyjętym z najwyższą punktacją otrzymaną w procesie rekrutacji nie mniejszą jednak niż 

40 punktów. 

8. W sytuacji gdy nie można określić listy doktorantów I roku, którym przyznano stypendium 

doktoranckie, ponieważ ostatnia osoba kwalifikująca się do przyznania stypendium ma taką 

samą liczbę punktów jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście, stypendium jest 

przyznawane na podstawie dodatkowych kryteriów. Kolejność doktorantów I roku, którzy 

uzyskali taką samą liczbę punktów w procesie rekrutacji, ustala się na podstawie punktów 

uzyskanych za średnią ocen ze studiów. Jeżeli na podstawie tego kryterium nie uda się 

wyznaczyć listy rankingowej kolejnymi kryteriami są kolejno: dyplom, nagrody i stypendia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody Rektora. W przypadku, gdy doktoranci 

I roku znajdujący się na końcu listy rankingowej uzyskają jednakową liczbę punktów po 

zastosowaniu dodatkowych kryteriów, a ich liczba jest większa niż liczba doktorantów 

I roku uprawnionych do stypendium doktoranckiego, to osoby te nie zostaną 

zakwalifikowane do jego przyznania. 

9. Stypendium doktoranckie na II, III i IV roku studiów doktoranckich jest przyznawane 

doktorantowi, który: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 

b) wykazuje się zaangażowaniem w: 

 prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 
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 realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni, 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej  

i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

10. Dla doktorantów II, III i IV roku, warunki określone w ust. 9 potwierdzone są w złożonym 

wniosku, stanowiącym Załącznik nr 1A. 

11. Stypendium doktoranckie na IV roku studiów doktoranckich jest przyznawane tylko tym 

doktorantom, którzy spełniają warunki określone w ust. 9 oraz posiadają wszczęty przewód 

doktorski do końca III roku studiów doktoranckich. 

12. Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor na każdy kolejny rok 

akademicki w terminie do 20 października. 

13. Stypendium doktoranckie wypłacane jest miesięcznie. 

14. W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich Rektor może przyznać 

stypendium na ten okres w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach. 

Wniosek o stypendium doktoranckie winien zawierać m. in. opinię promotora, opinię 

Kierownika studiów doktoranckich na temat danego doktoranta oraz wszelkie dokumenty 

potwierdzające trudną losowo sytuację życiową lub konieczność prowadzenia 

długotrwałych badań naukowych. Wnioski będą rozpatrywane każdorazowo indywidualnie 

a decyzje Rektora będą uzależnione m. in. od opinii promotora, Kierownika studiów 

doktoranckich oraz posiadanych środków finansowych na ten cel przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 

15. Do przyznania stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 14, będą uwzględniane 

tylko wnioski kompletne, złożone z wymaganym kompletem dokumentów. 

16. Nie dołączenie dokumentów, o których mowa w ust. 14, skutkuje pozostawieniem wniosku 

bez rozpoznania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych zgodnie 

z Załącznikiem nr 3A. 

 

 

Rozdział III – Kryteria i zasady przyznawania stypendium projakościowego 

 

§ 5 
1. Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie może złożyć wniosek o przyznanie stypendium projakościowego. 

2. Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi I roku studiów 

doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi II roku i kolejnych lat 

studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej 

i dydaktycznej w poprzednim roku studiów, na podstawie kryteriów określonych niniejszym 

regulaminem. 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich stypendium 

projakościowe nie jest przyznawane. 

5. Stypendium projakościowe przyznawane jest na pisemny wniosek złożony przez doktoranta 

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

6. Do przyznania stypendium projakościowego, będą uwzględniane tylko wnioski kompletne 

i złożone z wymaganymi dokumentami. 

7. Nie dołączenie dokumentów, o których mowa w § 7 skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpoznania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych zgodnie 

z Załącznikiem nr 3. 
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§ 6 
1. Stypendium projakościowe dla doktorantów I roku studiów doktoranckich jest przyznawane 

na podstawie osiągnięć doktoranta w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na 

studia doktoranckie. 

2. Do przyznania stypendium projakościowego kwalifikuje się nie więcej niż 30% 

doktorantów I roku, którzy otrzymali najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

§ 7 
1. Stypendium projakościowe dla doktorantów II i kolejnych lat studiów jest przyznawane 

na podstawie osiągnięć z poprzedniego roku studiów doktoranckich. 

2. Kryteria przyznawania stypendium projakościowego dla doktorantów II i kolejnych lat 

studiów doktoranckich: 

I) Ocena postępów pracy naukowej oraz zaangażowania doktoranta w pracę dydaktyczną 

dokonana przez opiekuna naukowego/promotora (ilość przyznanych punktów 

odpowiada wartości liczbowej oceny; punktowana jest ocena od 3,0 – dostateczny). 

II) Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 

a) Czynny udział doktoranta w konferencjach naukowych (łącznie maksymalnie 

3 wystąpienia/prezentacje plakatu, jedno wystąpienie/prezentacja plakatu 

na jednej konferencji): 

 wystąpienie ustne – 1 pkt, 

 plakat – 0,5 pkt, 

b) Publikacje doktoranta (pod uwagę brane są publikacje pełnotekstowe 

o charakterze naukowym, w których doktorant znajduję się wśród pierwszych 

5 autorów pracy). Pod uwagę brane są punkty IF, punkty MNiSW oraz typ 

publikacji (prace oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków): 

 przeliczenie punktacji za IF: wartości IF przypisuje się wartość punktową 

z zaokrągleniem w górę do 0,5 pkt (np. IF=2,12 będzie po przeliczeniu 

wynosić: 2,5 pkt), 

 przeliczenie punktacji MNiSW: wartość punktów MNiSW mnoży się x 0,1 

a wynik zaokrągla się w górę do 0,5 pkt. (np. MNiSW = 72 pkt będzie 

po przeliczeniu wynosić 72x0,1 = 7,2 po zaokrągleniu: 7,5 pkt), 

 typ publikacji, za każdą pracę: oryginalną – po 1,5 pkt, pracę przeglądową – 

po 1 pkt, opis przypadku – po 0,5 pkt, 

 ostateczną ilość punktów na publikacje oblicza się jako sumę uzyskanych 

punktów z przeliczonej punktacji za IF, MNiSW oraz typ publikacji 

pomnożoną x 0,5 (np. 2,5 pkt za IF + 7,5 za punkty MNiSW + 6 pkt za typ 

publikacji = 16 pkt) czyli 16 pkt x 0,5 = 8 pkt. 

III) Podnoszenie kwalifikacji zgodnych z tematyką pracy doktorskiej lub działalnością 

badawczą prowadzoną przez jednostkę – udział w kursach lub szkoleniach (łącznie 

maksymalnie w 2 kursach/szkoleniach; wymiar godzinowy kursu/szkolenia nie może 

być mniejszy niż 5h): 

a) 1 kurs/szkolenie – 1 pkt, 

b) 2 kursy/szkolenia – 2 pkt. 

IV) Uczestnictwo w kursie językowym lub uzyskanie certyfikatu językowego 

w poprzednim roku akademickim, poświadczone dokumentem (minimum 2 semestry, 

maksymalnie 2 języki). Wliczane są wszystkie rodzaje kursów językowych 

realizowanych w Uczelni i poza nią, z wyjątkiem lektoratów objętych programem 
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nauczania na studiach niższego stopnia, w tym z języka angielskiego, z których 

doktorant ma ocenę liczoną do średniej: 

a) 1 rok nauki – 1 pkt, 

b) certyfikat językowy – 2 pkt. 

V) Inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie (np. organizacja Festiwalu Nauki, praca w uczelnianych 

organizacjach doktoranckich) – max. 2 pkt (po 1 pkt za aktywność). 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające osiągnięcia doktoranta: 

a) wydruk z bazy danych publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie potwierdzony przez pracownika biblioteki, 

b) kserokopie (oryginały do wglądu przy składaniu wniosku): 

 książeczki zjazdowej z konferencji, w której doktorant brał czynny udział – 

strona tytułowa, strona zawierająca plan konferencji z podkreśloną pozycją 

dotyczącą wystąpienia doktoranta 

lub 

wykaz potwierdzający czynny udział doktoranta w konferencjach z bazy 

danych publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie potwierdzony przez pracownika biblioteki, 

 certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu, 

 dokumentu poświadczającego ukończenie danego roku nauki języka obcego 

(zaświadczenie dyrektora szkoły językowej potwierdzające ukończenie 

1 pełnego roku nauki języka obcego z podaniem wymiaru godzinowego oraz 

poziomem kursu), 

 certyfikatu językowego, 

 zaświadczenia potwierdzającego inne formy działalności dydaktyczno-

organizacyjnej podpisanego przez osobę koordynującą (np. przewodniczący 

komitetu organizacyjnego wydarzenia). 

4. W przypadku zmiany kryteriów przyznawania stypendium projakościowego, nowe kryteria 

zostaną ogłoszone nie później niż do 30 maja poprzedniego roku akademickiego. 

 

§ 8 
1. Nabór wniosków dla doktorantów każdego roku studiów doktoranckich na stypendium 

doktoranckie zaplanowany jest do 30 września. 

2. Nabór wniosków dla doktorantów każdego roku studiów doktoranckich na stypendium 

projakościowe odbywa się w dwóch turach: 

a) dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. a zaplanowany jest do 15 października, 

b) dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. b zaplanowany jest do 15 lutego. 

3. Nabory zostaną ogłoszone poprzez: 

a) umieszczenie informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, 

b) pisemną informację dziekanatów poszczególnych Wydziałów o mającym rozpocząć 

się naborze. 

4. Termin i miejsce składania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu. 

5. Wnioski są składane w formie papierowej. 

6. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania na pisemną prośbę osoby, 

która go złożyła. 

7. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium projakościowego na okres określony  

w § 2 ust. 2 lit. a jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
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a) wniosku o przyznanie stypendium projakościowego (Załącznik nr 2 - doktoranci II 

i kolejnych lat studiów doktoranckich lub Załącznik nr 2A - doktoranci I roku 

studiów doktoranckich), 

b) dokumentów potwierdzających osiągnięcia z zastrzeżeniem, że doktoranci I roku 

studiów doktoranckich składają tylko wniosek. 

8. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium projakościowego na okres określony  

w § 2 ust. 2 lit. b jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 

a) wniosku o przyznanie stypendium projakościowego (Załącznik nr 2 - doktoranci II 

i kolejnych lat studiów doktoranckich, którzy nie składali wniosku z załącznikami 

dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. a lub Załącznik nr 2A - doktoranci I roku 

studiów doktoranckich), 

b) dokumentów potwierdzających osiągnięcia, z zastrzeżeniem, że doktoranci I roku 

studiów doktoranckich składają tylko wniosek stanowiący Załącznik nr 2A a osoby, 

które składały wnioski z załącznikami dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. a 

składają wniosek stanowiący Załącznik nr 2B wraz z aktualnym wydrukiem z bazy 

danych publikacji naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzony 

przez pracownika biblioteki. 

9. Za wnioski złożone w terminie uważa się wnioski złożone wraz z wymaganymi 

załącznikami. Obowiązek przedłożenia kompletnych dokumentów spoczywa 

na doktorancie. 

10. W przypadku złożenia wniosku na niewłaściwym druku oraz w przypadku braków 

w dokumentacji, doktorant otrzymuje informację o obowiązku złożenia wniosku 

na właściwym druku bądź wykaz brakujących dokumentów, które winien uzupełnić w ciągu 

5 dni roboczych (Załącznik nr 3 lub 3A). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów 

w powyższym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

11. Wnioski o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej złożone po terminie zostaną 

pozostawione bez rozpoznania. 

 

 

Rozdział IV – Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i projakościowego 

 

§ 9 
1. Stypendium doktoranckie i stypendium projakościowe przyznaje Rektor po zaopiniowaniu 

przez Wydziałowe Komisje opiniujące wnioski o przyznanie stypendium. 

2. Wydziałowe Komisje opiniujące powołuje Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

odrębnym zarządzeniem, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu. 

3. W skład każdej Wydziałowej Komisji opiniującej wchodzą w ramach danego Wydziału: 

a) Kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego, 

b) co najmniej dwóch członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego, 

c) pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną doktorantów, 

d) przedstawiciel doktorantów z danego Wydziału prowadzącego studia doktoranckie, 

wskazany przez Zarząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

4. Ocena wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego przez Wydziałowe Komisje 

opiniujące dokonywana jest w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru. 

5. Ocena wniosków o przyznanie stypendium projakościowego dokonywana jest przez 

Wydziałowe Komisje opiniujące w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru. Powyższy 



Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2016 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 29 czerwca 2016 

 

7 
 

termin, może zostać przedłużony o kolejne 14 dni ze względu na dużą liczbę złożonych 

wniosków. 

6. Z posiedzeń Wydziałowych Komisji sporządzane są oddzielne protokoły zawierające listy 

rankingowe doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego 

i projakościowego zawierające dane doktoranta: imię i nazwisko, numer PESEL,  

a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie 

roku studiów doktoranckich odrębne dla każdego roku studiów doktoranckich oraz typu 

stypendium. 

7. Po opracowaniu list rankingowych Wydziałowa Komisja opiniująca akceptuje listy 

wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania stypendium doktoranckiego 

i projakościowego oraz przekazuje je Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

za pośrednictwem Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

8. W/w Prorektor tworzy wspólną listę rankingową dla doktorantów I roku, którzy 

zakwalifikowali się w ramach limitu miejsc dla dyscyplin medycyna/biologia medyczna, 

określonego w § 4 ust. 6 i przekazuje ją Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

9. W sytuacji gdy nie można określić listy doktorantów którym przyznano stypendium 

projakościowe, ponieważ ostatnia osoba kwalifikująca się do przyznania stypendium 

ma taką samą liczbę punktów jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście, stypendium 

jest przyznawane na podstawie dodatkowych kryteriów. Kolejność doktorantów, którzy 

uzyskali taką samą liczbę punktów, ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych za 

publikacje. Jeżeli na podstawie tego kryterium nie uda się wyznaczyć listy rankingowej 

kolejnymi kryteriami są kolejno: udział w konferencjach, podnoszenie kwalifikacji 

zgodnych z tematyką pracy doktorskiej lub działalnością badawczą prowadzoną przez 

jednostkę, ocena postępów pracy naukowej oraz zaangażowanie doktoranta w pracę 

dydaktyczną dokonana przez opiekuna naukowego/promotora, uczestnictwo w kursie 

językowym, inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. W przypadku, gdy doktoranci znajdujący się na końcu listy 

rankingowej uzyskają jednakową liczbę punktów po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, 

a ich liczba jest większa niż liczba doktorantów uprawnionych do stypendium na danym 

roku, to osoby te nie zostaną zakwalifikowane do jego przyznania. 

10. W przypadku gdy liczba złożonych wniosków jest mniejsza niż liczba 30% doktorantów 

na danym roku studiów, może zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków na danym roku 

studiów. Nabór zostaje ogłoszony w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac Wydziałowych 

Komisji opiniujących. 

11. W sytuacji gdy kolejny nabór nie doprowadzi do rozdysponowania środków przydzielonych 

na dany rok, pozostałe środki zostają podzielone równo pomiędzy wszystkich doktorantów, 

którzy otrzymali stypendium projakościowe. 

12. Członek Komisji opiniującej nie może oceniać wniosku własnego lub złożonego przez 

doktoranta, dla którego jest opiekunem naukowym lub promotorem. 

 

§ 10 
1. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie propozycji Wydziałowych 

Komisji opiniujących zatwierdza listy rankingowe i przyznaje stypendia doktoranckie 

w formie decyzji. 

2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie propozycji Wydziałowych 

Komisji opiniujących zatwierdza listy rankingowe i przyznaje stypendia projakościowe nie 

więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich 

prowadzonych przez dany Wydział w formie decyzji. 

3. Jeżeli 30% doktorantów na danym roku studiów doktoranckich na poszczególnym Wydziale 

jest liczbą mniejszą niż 1 lub 30% doktorantów na danym roku studiów doktoranckich 
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na poszczególnym Wydziale nie jest liczbą całkowitą, stypendia projakościowe według 

zasady określonej w ust. 2 przyznaje się w liczbie całkowitej z pominięciem części 

dziesiętnych. 

4. Pominięte części dziesiętne sumuje się w ramach danego roku studiów doktoranckich 

niezależnie od Wydziału i uzyskaną w ten sposób całkowitą liczbę stypendiów przyznaje się 

doktorantom, którzy uzyskali najwięcej punktów na danym roku studiów, spośród osób 

które stypendium projakościowego nie otrzymały. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca stypendialnego z jakichkolwiek przyczyn przed kolejną 

miesięczną wypłatą stypendium projakościowego prawo do wypłaty tego stypendium 

nabywa kolejna osoba z listy rankingowej na podstawie decyzji Rektora, wydanej 

na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. Prawo do stypendium doktorant nabywa 

do końca danego roku akademickiego. 

6. Terminy odbioru decyzji podawane są każdorazowo w gablotach ogłoszeniowych  

i na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz wysyłane są na adres 

mailowy podany we wniosku. 

7. Nieodebrane w wyznaczonym terminie decyzje stypendialne wysyłane są przesyłką 

poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zameldowania doktoranta. 

 

§ 11 
1. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

2. Od decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego i projakościowego przysługuje 

doktorantowi prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy do Rektora 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

 

Rozdział V – Wypłata stypendiów 

 

§ 12 
1. Stypendium doktoranckie wypłacane jest 15 dnia każdego miesiąca, w formie przelewu 

na podane we wniosku osobiste konto bankowe doktoranta, z zastrzeżeniem że wypłata 

w październiku może nastąpić do 31 października. 

2. Stypendium projakościowe wypłacane jest 15 dnia każdego miesiąca, w formie przelewu 

na podane we wniosku osobiste konto bankowe doktoranta z zastrzeżeniem, że: 

a) dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. a pierwsza wypłata stypendium 

projakościowego nastąpi w listopadzie z wyrównaniem od października, 

b) dla okresu określonego w § 2 ust. 2 lit. b pierwsza wypłata stypendium 

projakościowego nastąpi w terminie określonym w decyzji o jej przyznaniu, 

po otrzymaniu przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie dotacji na ten cel. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe 

 

§ 13 
1. W postępowaniu o przyznanie stypendium doktoranckiego i stypendium projakościowego 

doktorant może działać przez pełnomocnika. 
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2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał 

lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

 

§ 14 
1. Doktorant ma prawo wglądu do złożonych dokumentów w swojej sprawie a także 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

2. Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym 

należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 

 

§ 15 

1. W przypadku ukończenia studiów przed terminem określonym tokiem studiów prawo 

do stypendium doktoranckiego i projakościowego ustaje z końcem miesiąca, w którym 

podjęta została uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora. 

2. Doktorant, który ukończył studia w terminie krótszym niż cztery lata oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej ma prawo otrzymać stypendium doktoranckie 

za okres pozostały do terminu ukończenia studiów w wysokości nie przekraczającej 

iloczynu kwoty pobranego stypendium i liczby sześciu miesięcy ale nie dłużej jak 

do zakończenia roku akademickiego, w którym nastąpiło nadanie stopnia doktora. 

3. W przypadku opisanym w ust. 4 stypendium projakościowe nie jest wypłacane. 

4. W przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2014, poz. 1502 ze zm.) dłuższego niż 

6 miesięcy, stypendium doktoranckie i projakościowe przyznawane jest tylko na okres 

6 miesięcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 14. 

5. Stypendium doktoranckie i projakościowe nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy 

doktorantów. Prawomocne skreślenie z listy doktorantów powoduje wstrzymanie wypłaty 

stypendiów z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji 

o skreśleniu. 

6. Stypendium doktoranckie i projakościowe nie przysługuje w okresie urlopu o którym mowa 

w § 30 Regulaminu studiów doktoranckich. 

7. Stypendium doktoranckie i projakościowe nie przysługuje doktorantom, których projekt 

badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków 

zewnętrznych przewidujących udział doktorantów. 

8. Warunkowy wpis na kolejny semestr pozbawia prawa do stypendium doktoranckiego, 

za wyjątkiem sytuacji związanych z wyjazdem doktoranta na staż naukowy. 

9. Brak wszczętego przewodu doktorskiego do końca III roku studiów doktoranckich, 

wyklucza możliwość otrzymania stypendium doktoranckiego na IV roku, stosownie  

do § 4 ust. 11. 
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Wykaz załączników do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów I roku. 

2. Załącznik nr 1A – wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów II, III i IV roku. 

3. Załącznik nr 2 – wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów lat II- IV (na okres 

01.10 – 31.12 lub 01.01 – 30.09 jeżeli doktorant nie składał wniosku w pierwszym okresie). 

4. Załącznik nr 2A – wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów I roku (na okres 

01.10 – 31.12 lub 01.01 – 30.09 niezależnie od złożenia wniosku w pierwszym okresie). 

5. Załącznik nr 2B – wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów lat II – IV  

(na okres 01.01 - 30.09 jeżeli doktorant złożył kompletny wniosek w pierwszym okresie). 

6. Załącznik nr 3 – druk uzupełnienia dokumentów dla doktorantów lat I –  IV. 

7. Załącznik nr 3A – druk uzupełnienia dokumentów dla doktorantów IV roku przedłużenia. 

 


