
Załącznik do Zarządzenia nr 131 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 listopada 2020 r.  

 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

Doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

§ 1 

1. O zwiększenie stypendium doktoranckiego mogą ubiegać się doktoranci Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwani dalej doktorantami, realizujący 

kształcenie na drugim, trzecim i czwartym roku.  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosku 

złożonego przez doktoranta Szkoły Doktorskiej przez Komisję ds. zwiększenia stypendium 

doktoranckiego, zwaną dalej komisją. 

3. Komisję powołuje Rektor. W skład 5 osobowej komisji wchodzi dyrektor Szkoły 

Doktorskiej jako przewodniczący tej komisji, dwóch doktorantów z pierwszego roku 

wskazanych przez Samorząd Doktorantów oraz dwóch nauczycieli akademickich wybranych 

przez przewodniczącego komisji spośród kandydatów zaproponowanych przez rady 

dyscyplin.  

4. Nauczyciel akademicki kandydujący do komisji powinien posiadać co najmniej stopień 

doktora habilitowanego oraz być zatrudnionym na stanowisku badawczo-dydaktycznym.  

5. Członkiem komisji nie może być nauczyciel akademicki, który jest promotorem doktoranta 

w Szkole Doktorskiej. 

§ 2 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego nie może być przyznane doktorantom na 

pierwszym roku kształcenia. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantom, którzy 

wykazali postęp w realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantom, którzy 

spełniają kryteria zawarte § 2, ust. 4-6. 
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4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim roku kształcenia w szkole doktorskiej 

może być przyznawane doktorantowi za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium, 

który: 

a. jest współautorem co najmniej 2 publikacji z wykazu czasopism naukowych Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującego w roku opublikowania, w tym 

przynajmniej jednej za co najmniej 100 pkt. zgodnie z aktualną punktacją czasopism z 

wykazu MNiSW, w której doktorant jest pierwszym lub korespondującym autorem 

oraz jest ona tematycznie związana z problematyką badań zaplanowanych w IPB. 

Jeżeli w publikacji współautorem jest więcej niż jeden doktorant ze Szkoły 

Doktorskiej UP w Lublinie, do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego 

pracę może wykazać tylko jeden z nich, 

b. złożył, jako kierownik, projekt badawczy o finansowanie badań ze źródeł 

zewnętrznych (projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, 

finansowane w trybie konkursowym: (1) przez instytucje zagraniczne lub organizacje 

międzynarodowe, (2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; zadania 

finansowane przez NCBiR; zadania finansowane przez NCN (3) przez Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej), 

c. uczestniczył w co najmniej jednej konferencji/sympozjum o zasięgu 

międzynarodowym na której/którym prezentował wyniki badań lub referat w języku 

angielskim (posiada dokument potwierdzający o takiej prezentacji). 

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na trzecim roku kształcenia w szkole doktorskiej 

może być przyznawane doktorantowi za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium, 

który: 

a. jest współautorem co najmniej 3 publikacji z wykazu czasopism naukowych Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującego w roku opublikowania, w tym 

przynajmniej dwóch za co najmniej 100 pkt. zgodnie z aktualną punktacją czasopism z 

wykazu MNiSW, w tym w dwóch publikacjach doktorant jest pierwszym lub 



3 

 

korespondującym autorem, a przynajmniej jedna z tych publikacji jest efektem 

realizacji badań zaplanowanych w IPB. Jeżeli w publikacji współautorem jest więcej 

niż jeden doktorant ze Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie, do wniosku o zwiększenie 

stypendium doktoranckiego pracę może wykazać tylko jeden z nich, 

b. otrzymał finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych wymienionych w § 2 ust. 4b lub 

złożył przynajmniej dwukrotnie wniosek o dofinansowanie badań ze źródeł 

zewnętrznych wymienionych w § 2 ust. 4c jako kierownik projektu badań w toku 

całego kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

c. odbył co najmniej jeden trzymiesięczny staż zagraniczny w toku całego kształcenia w 

szkole doktorskiej, 

d. uczestniczył w co najmniej dwóch konferencjach/sympozjach o zasięgu 

międzynarodowym na której/którym prezentował wyniki badań lub referat w języku 

angielskim (posiada dokument potwierdzający o takiej prezentacji) w toku całego 

kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

6. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na czwartym roku kształcenia w szkole 

doktorskiej może być przyznawane doktorantowi za osiągnięcia uzyskane w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, 

który: 

a. jest współautorem co najmniej 3 publikacji z wykazu czasopism naukowych Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującego w roku opublikowania za co najmniej 

100 pkt. zgodnie z aktualną punktacją czasopism z wykazu MNiSW, w tych dwóch 

publikacjach doktorant jest pierwszym lub korespondującym autorem, a przynajmniej 

dwie z tych publikacji są efektem realizacji badań zaplanowanych w IPB. Jeżeli w 

publikacji współautorem jest więcej niż jeden doktorant ze Szkoły Doktorskiej UP w 

Lublinie, do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego pracę może wykazać 

tylko jeden z nich, 

b. otrzymał finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych wymienionych w § 2 ust. 4b lub 

złożył przynajmniej trzykrotnie wniosek o dofinansowanie badań ze źródeł 

zewnętrznych wymienionych w § 2 ust. 4c jako kierownik projektu badań w toku 

całego kształcenia w szkole doktorskiej, 

c. odbył co najmniej jeden trzymiesięczny staż zagraniczny w toku całego kształcenia w 

szkole doktorskiej, 
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d. uczestniczył w co najmniej trzech konferencjach/sympozjach o zasięgu 

międzynarodowym na której/którym prezentował wyniki badań lub referat w języku 

angielskim (posiada dokument potwierdzający o takiej prezentacji), w toku całego 

kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

§ 3 

1. Dokumentowanie osiągnięć postępów w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska dokonywane 

jest poprzez załączenie kserokopii, w przypadku: 

1) opublikowania lub przyjęcia do druku artykułu naukowego w czasopiśmie z wykazu 

czasopism MNiSW w formie papierowej lub elektronicznej: strona tytułowa czasopisma 

(forma papierowa); pierwsza strona artykułu lub zaświadczenie z redakcji o przyjęciu do 

druku. Jeden artykuł, niezależnie od tego czy został przyjęty do druku, czy opublikowany, 

może być zgłoszony do stypendium tylko jeden raz. 

2) udziału w konferencji/sympozjum o zasięgu międzynarodowym. Brane są pod uwagę tylko 

konferencje/sympozja naukowe w których powołany jest komitet naukowy i organizacyjny 

(należy dołączyć skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji). 

Wymagane dokumenty:  

a) pełny program konferencji z uwzględnionym doniesieniem doktoranta,  

b) kserokopia abstraktu, doniesienia; 

c) w przypadku wygłoszenia referatu/wyników badań w języku obcym należy dołączyć pełny 

program konferencji zawierający imienny wykaz uczestników z zaznaczeniem doktoranta 

głoszącego referat, doniesienie (można dołączyć imienne zaświadczenie lub certyfikat od 

organizatora o udziale w konferencji i wygłoszeniu referatu/wyników badań). 

3) złożenie projektu badawczego - należy dołączyć wydruk z OFS lub z innej platformy 

zawierający datę złożenia projektu, ID projektu, tytuł, skrócony opis oraz dane kierownika 

projektu. 

4) zrealizowanie naukowego stażu zagranicznego należy potwierdzić dołączając zaproszenie 

na staż, dokument z jednostki przyjmującej na staż zawierający termin zrealizowanego stażu, 

harmonogram stażu naukowego oraz opinię naukową o doktorancie. 
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2. Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki, na które powołuje się doktorant.  

§ 4 

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składa do 

dyrektora szkoły doktorskiej w terminie od 5 do 15 października danego roku akademickiego 

wniosek spełniający wymagania określone w § 2, zawierający: 

1) dane doktoranta: imię i nazwisko, numer PESEL, rok kształcenia w szkole doktorskiej. 

2) opinię promotora  

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 

2. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Posiedzenia komisji zostaną zwołane w terminie do 5 dni roboczych po upływie terminu 

składania wniosków, o których mowa w ust. 1. 

4. Komisja po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego przekazuje Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania 

zwiększenia stypendium doktoranckiego. Lista zawiera następujące dane doktoranta: imię i 

nazwisko, numer PESEL, rok kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz wykaz osiągnięć 

naukowych, o których mowa w § 2. 

§ 5 

1. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorantom drugiego, trzeciego 

lub czwartego roku, którzy uzyskali pozytywną rekomendację komisji doktoranckiej i którzy 

wykazali osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2. Liczba przyznanych stypendiów dla 

doktorantów danego roku kształcenia we wszystkich dyscyplinach w Szkole Doktorskiej nie 

może przekroczyć 30% doktorantów.  

2. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w § 2 przez większą 

liczbę doktorantów niż 30% z danego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, o kolejności 

przyznania stypendium decyduje: liczba uzyskanych punktów z publikacji wg wykazu 

czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązującego w roku 

opublikowania artykułu, następnie IF tych publikacji, całkowita długość stażu zagranicznego, 

łączna liczna konferencji międzynarodowych. 
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§ 6 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy od 1 października do 30 września i wypłacane co miesiąc z góry. Rektor może 

przyznać zwiększenie stypendium na okres krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Miesięczna wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego jest nie mniejsza niż 800 zł. 

§ 7 

1. W przypadku skreślenia doktoranta z listy doktorantów realizujących kształcenie w szkole 

doktorskiej zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o 

skreśleniu. 

§ 8 

1. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył 

kształcenie w szkole doktorskiej w terminie wcześniejszym niż określony w programie 

kształcenia oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do 

terminu ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej określonego w programie kształcenia 

wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego 

miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy o które został 

skrócony okres odbywania kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy jednak niż 6 

miesięcy.  

2. Decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych o których mowa w ust. 1 podejmuje 

Rektor na wniosek dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przypisy ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.), 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 


