
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Poz. 164 

ZARZĄDZENIE NR 28  
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 7 września 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania 
zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 200a ust. 1 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 § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 
24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 
(Dz. U. 2014, poz. 1480) zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się Regulamin określający tryb przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim, zwany dalej 
„Regulaminem”, który stanowi załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 
Traci moc zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

8 lipca 2014 r. (Monitor UW z 2014 r., poz. 169) w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium 
doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
 
 

Rektor UW: M. Pałys  

 



 

Załącznik 
do zarządzenia nr 28 z dnia 7 września 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim 

REGULAMIN 
OKREŚLAJĄCY TRYB PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA 

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

§ 1 
Doktoranci będący uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich 

wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać się o przyznanie 
zwiększenia stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w art. 200a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 

§ 2 
1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest przez Rektora 

na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez komisję doktorancką właściwej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu. 

2. Komisja doktorancka, o której mowa w ust. 1, jest powoływana zgodnie 
z § 2 zarządzenia nr 27 Rektora z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu 
przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor 
UW z 2014 r., poz. 169). 

3. Komisja doktorancka sporządza listę rankingową z zastrzeżeniem, iż 
uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% 
najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na okres równy 
okresowi otrzymywania stypendium doktoranckiego. 

5. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego należy złożyć razem 
z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego w terminie do końca pierwszego 
miesiąca cyklu dydaktycznego jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Wzór wniosku 
o zwiększenie stypendium doktoranckiego stanowi załącznik do Regulaminu.  

§ 3 
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 

800 zł. 
§ 4 

1. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% 
najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą 
zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium 
doktoranckiego, o której mowa w § 3. 

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 staje się stypendium doktoranckim. 
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§ 5 
1. Komisja doktorancka właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów tej jednostki ustali szczegółowe 
kryteria oceny i tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 
doktoranckiego, co wymaga zatwierdzenia przez Rektora. 

2. Każdy doktorant ma prawo do otrzymania informacji o liczbie osiągniętych 
punktów oraz wysokości progu punktowego uprawniającego do znalezienia się wśród 
30% najlepszych doktorantów.  
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Załącznik  
do Regulaminu określającego tryb zwiększenia stypendium 

doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim 

WZÓR 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  

na Uniwersytecie Warszawskim 

Warszawa, dnia 
 ________________________  
 ________________________  
imię i nazwisko wnioskodawcy 
 ________________________  
 ________________________  
 ________________________  
adres, telefon, e-mail 

 ________________________  
nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej 

Do 
Rektora UW 
za pośrednictwem komisji doktoranckiej 
 ______________________  * 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Wnoszę o przyznanie mi na  ______  rok Studiów Doktoranckich na  
 ____________________ * zwiększenia stypendium doktoranckiego na 
Uniwersytecie Warszawskim. 

Mój numer konta  ______________________________________________  

 _________________  
(podpis wnioskodawcy) 

 ____________________  
*wpisać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej, 
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