
Załącznik nr 7 
 
STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW 
 
I. PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE ZASADY 

1. Stypendium doktoranckie: zasady przyznawania stypendium reguluje Zarządzenie 
nr 26 Rektora UW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 
stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Regulamin 
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego: doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie 
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych. Zasady ich przyznawania są zawarte w Zarządzeniu nr 28 
Rektora UW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW, poz. 164) 

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów: zasady przyznawania stypendium określa 
Zarządzenie Nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW, poz. 181) 

4. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów: zasady przyznawania 
stypendium reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 
lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (wzór 
wniosku w załączniku do rozporządzenia). 

5. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów naukowych doktorantom są 
ustalane przez Komisję Doktorancką oraz Komisję Stypendialną dla Doktorantów 
na każdy rok akademicki i zatwierdzane przez Rektora UW. 

6. Stypendium doktoranckie w ISNS UW będzie przyznawane od 1 października 2017 
roku i obejmie doktorantów, którzy rozpoczną I rok studiów w roku akademickim 
2017/2018.  
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II. STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM 
DOKTORANCKIEGO – ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego/zwiększenie 
stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 
końca pierwszego miesiąca danego cyklu akademickiego.  

2. Podstawą wniosku jest sprawozdanie roczne doktoranta wraz z informacjami o: 

a) publikacjach naukowych: wydanych lub oddanych do druku (zaświadczenie od 
redakcji o przyjęciu publikacji do druku), 

b) konferencjach naukowych (tylko z referatami/posterami) wraz z tytułem 
wystąpienia, nazwą konferencji, jej zasięgiem, nazwą podmiotu organizującego, 

c) osiągnięcia w pracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (np. udział w 
projektach badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów, praca 
na rzecz instytutu, wydziału lub uczelni w radach i komisjach jednostek 
organizacyjnych uczelni, działalność w kole naukowym, samorządzie 
doktorantów, organizacja konferencji naukowych itd.), 

d) odbytych stażach naukowych (zagraniczne lub krajowe wyjazdy naukowe, 
kwerendy), 

e) realizacji programu studiów doktoranckich i średniej ocen z zajęć realizowanych 
w danym roku akademickim, 

f) zaliczeniu praktyk dydaktycznych, 

g) samodzielnie pozyskanych środkach zewnętrznych (grantach, stypendiach), 

h) działalności popularno-naukowej (publikacje w czasopismach popularno-
naukowych, udział w audycjach radiowych, telewizyjnych itp.), 

i) postępach w pracy doktorskiej wraz z załączoną opinią opiekuna naukowego lub 
promotora. 

3. Doktorant jest zobowiązany udokumentować każdą ze swoich aktywności 
wymienianych we wniosku stosownym poświadczeniem (np. w przypadku 



konferencji naukowych i publikacji – zaświadczeniem o udziale w konferencji lub 
wydrukiem programu obrad konferencji i wydrukiem swojej publikacji). 

4. Wnioski opiniuje Komisja Doktorancka, w której skład wchodzą: trzech członków 
powoływanych spośród nauczycieli akademickich 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.  

5. Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na dany rok 
akademicki będą ogłaszane na stronie ISNS UW po ich zatwierdzeniu przez Rektora 
UW. 

 

III. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW. 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje Odwoławcza Komisja 
Stypendialna dla Doktorantów UW (Odwoławcza Komisja Stypendialna UW). 

2. Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, w terminie 
najpóźniej niż do dnia 15 listopada, składa się za pośrednictwem Komisji 
Stypendialnej, która po wstępnej weryfikacji przekazuje je Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej UW wraz z listą rankingową i opinią. 

3. Komisja Stypendialna – w składzie co najmniej trzyosobowym – jest wybierana 
spośród doktorantów delegowanych przez Samorząd Doktorantów oraz 
pracowników WSNSiR UW. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi pracownik 
administracyjny jednostki posiadający uprawnienia do obsługi USOS. 

4. Kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na dany rok 
akademicki będą ogłaszane na stronie ISNS UW po ich zatwierdzeniu przez Rektora 
UW. 

IV. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ 

Doktoranci mogą się ubiegać o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej. Zasady ich 
przyznawania określa Zarządzenie nr 32 Rektora UW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW, poz. 181). 
 


