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Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów  

na rok akademicki 2015/2016 

 

 Informuję, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych 

doktorantom, do dnia 9 października 2015 roku mogą wpływać do JM Rektora zaopiniowane przez 

Rady Wydziału wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na 

rok akademicki 2015/2016.  

Szczegóły poniżej: 

1. O stypendium może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, 

najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. 

2. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie warunki określone 

w §2 w/w Rozporządzenia. 

3. Procedura składania i opiniowania wniosków zgodna z nowym Rozporządzeniem:  

a) doktorant przedstawia wniosek o przyznanie Stypendium Ministra wraz z załącznikami 

dokumentującymi osiągnięcia właściwemu Dziekanowi w terminie do dnia 31 sierpnia 

2015 roku; 

b) złożone wnioski są przekazywane do JM Rektora za pośrednictwem Prorektora 

ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego najpóźniej do dnia 4 września 

2015 roku;  

c) przekazane wnioski są oceniane pod względem spełniania przez nie warunków 

określonych w w/w Rozporządzeniu – do oceny Pani Prorektor ds. Współpracy 

z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego, w zależności od potrzeb, poprosi o współpracę 

specjalistów z poszczególnych Wydziałów;  

d) następnie wnioski spełniające wszystkie kryteria zostaną zwrócone do Dziekanów 

poszczególnych Wydziałów celem zaopiniowania ich przez Rady Wydziałów; 

e) Rada danego Wydziału w głosowaniu tajnym wyda opinię o złożonych wnioskach; 

f) pozytywnie zaopiniowane wnioski są przedkładane JM Rektorowi w terminie 

umożliwiającym przekazanie ich do właściwego Ministra, nie później jednak niż do dnia 

9 października 2015 roku. 

4. Liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 101. 

5. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł. 

6. Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia jednorazowo ze środków przekazanych na ten 

cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 14 dni od daty 

zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni. 

 

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-

osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html 

 


