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Poz. 168 

ZARZĄDZNIE NR 26 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 200 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 
w związku z § 10-13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1581) postanawia się, co następuje: 

§ 1 
1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej „stypendium”, może otrzymać 

uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich.  
2. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy. 
3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od: 

1) otrzymywanych przez doktoranta świadczeń ze środków funduszu pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów; 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 
3) stypendiów doktorskich dla osób, którym otwarto przewód doktorski. 

§ 2 
1. Stypendium przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego 

oceny przez komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego, zwanego dalej „Uniwersytetem”, prowadzącej studia doktoranckie, 
zwaną dalej „komisją”, powołaną przez Rektora. 

2. Stypendium przyznawane jest decyzją Rektora w rozumieniu art. 207 ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród 
nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej 
Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 
w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji 
oraz przedstawiciel doktorantów delegowany przez Wydziałową Radę Doktorantów 
jednostki organizacyjnej uczelni. 



 

§ 3 
Wysokość stypendium nie może być niższa niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu 
nauczycieli akademickich. 

§ 4 
1. Stypendium na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 
2. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który:  
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,  
2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

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

Uniwersytetu; 
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej 
i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

§ 5 
1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium do kierownika studiów 

doktoranckich, w terminie do końca pierwszego miesiąca cyklu akademickiego 
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: 
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów 
doktoranckich; 

2) ocenę opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o to 
stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4. 
§ 6 

1. Komisja po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Rektorowi listę 
doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich zawierającą 
dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 wraz ze swoją opinią. 

2. Doktorant ma prawo do informacji o ilości uzyskanych punktów oraz poziomie 
punktów uprawniającym do otrzymania stypendium. 

§ 7 
W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor 

może przedłużyć okres przysługiwania stypendium na ten okres. 
§ 8 

W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę 
wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

§ 9 
Wypłaty stypendium nie wstrzymuje się w przypadku: 

1) uczestniczenia doktoranta w badaniach zespołowych, badaniach naukowych poza 
jednostką organizacyjną Uniwersytetu, w tym również zagranicą; 
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2) pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych 
lub odbywania zagranicznego stażu naukowego. 

§ 10 
1. Doktorantowi otrzymującemu stypendium, który ukończył studia w terminie 

krótszym niż określony w decyzji o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą 
ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 
studiów doktoranckich mogą zostać wypłacone środki finansowe w wysokości 
wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego stypendium oraz liczby miesięcy, o które 
został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

2. Decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 
podejmuje Rektor, na wniosek kierownika studiów doktoranckich. 

§ 11 
Doktorant może ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium, które 

przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej lub dydaktycznej, 
w trybie określonym odrębnym Regulaminem. 

§ 12 
Traci moc zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

29 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów 
doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2011 r. Nr 7, poz. 166) 
oraz zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 listopada 
2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37 Rektora UW z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2011 r. Nr 9, poz. 208). 

§ 13 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 

1 października 2014 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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