
tekst ujednolicony zawierający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Rektora PB Nr 864 z 2018 r.,  

Nr 886 z 2018 r. oraz Nr 983 z 2019 r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 837 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 3 lipca 2018 roku 

 

 w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego na Politechnice Białostockiej” 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami) oraz § 53 ust. 4 pkt 4 

Statutu Politechniki Białostockiej, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

na Politechnice Białostockiej”, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię dziekanów wydziałów i kierowników studiów 

doktoranckich. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor ds. nauki. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 675 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

w Politechnice Białostockiej”. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań w sprawie 

wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 i lata 

następne.  
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Załącznik do Zarządzenia Nr 837 z 2018 roku Rektora PB  

 

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO   

NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Doktorant Politechniki Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, może ubiegać się o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 

pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami).  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na okres 12 miesięcy – od października 

do września danego roku akademickiego. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje doktorantowi wyróżniającemu się w pracy 

naukowej i dydaktycznej.  

4. Uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich w poszczególnych 

dyscyplinach naukowych (liczbę ułamkową zaokrągla się w dół do liczby całkowitej): 

1) w przypadku małej liczby doktorantów na danym roku studiów w danej dyscyplinie naukowej 

tzn. jeśli 30% liczby doktorantów jest liczbą mniejszą niż 1, brana jest pod uwagę liczba 

doktorantów na danym roku studiów, na danym wydziale; 

2) jeżeli uzyskana w wyniku wyliczenia liczba jest mniejsza niż jeden, za liczbę uczestników studiów 

doktoranckich, którzy stanowią 30% doktorantów danego roku w danej dyscyplinie 

(lub w przypadku opisanym w pkt. 1 – danego roku), przyjmuje się jeden. 

5. 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. Kwota zwiększenia stypendium staje 

się stypendium doktoranckim.  

6. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.  

7. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor może przyznać 

zwiększenie stypendium doktoranckiego.  

8. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia 

doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów 

doktoranckich, określonego w programie tych studiów, wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymanego miesięcznie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz 

liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 

6 miesięcy. 

9. Warunkiem przyznania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego jest otrzymanie przez 

Uczelnię środków na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich ze środków budżetu 

państwa, będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu roku budżetowego 

oraz indywidualna decyzja administracyjna rektora o przyznaniu zwiększenia stypendium 

doktoranckiego ze środków budżetu państwa. 

10. Doktorant traci prawo do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego w przypadku 

skreślenia z listy doktorantów. Wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego zaprzestaje się 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 
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11. W przypadku określonym w ust. 10 zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane 

kolejnej osobie na liście rankingowej, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt 2 w trybie określonym 

w niniejszym Regulaminie. Zwiększenie stypendium jest przyznawane wówczas na okres od daty 

podjęcia decyzji do końca roku akademickiego. 

 

§ 2 

Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może otrzymać:  

1) na pierwszym roku studiów – doktorant który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia doktoranckie i wyróżniał się w pracy dydaktycznej (ocenie podlegają 

osiągnięcia uzyskane w okresie nie dłuższym niż pięć lat poprzedzających rozpoczęcie studiów 

doktoranckich); 

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów – doktorant, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy 

naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku akademickim, określonymi w ust. 3.  

2. (uchylony) 

3. Kryteria punktowe przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla najlepszych 

doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów: 

1) zadania badawcze związane z tematyką pracy doktorskiej uczestnika studiów doktoranckich, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2:  

a) publikacje: 

 publikacje zarejestrowane w bibliotecznej Bazie publikacji i dorobku artystycznego 

pracowników i doktorantów Uczelni, punktowane wg zasad określonych przez MNiSW – 

liczba punktów/liczba autorów z Uczelni oraz niepunktowane, raport wygenerowany 

z systemu Aleph i potwierdzony przez pracownika Biblioteki; 

 publikacje przyjęte do druku, na podstawie potwierdzenia o przyjęciu do druku z redakcji 

czasopisma lub wydawnictwa, punktowane wg zasad określonych przez MNiSW – liczba 

punktów/liczba autorów z Uczelni, z tym że za te publikacje nie można przyznać punktów 

po ich zarejestrowaniu w bibliotecznej Bazie publikacji i dorobku artystycznego 

pracowników i doktorantów Uczelni; 

Dana publikacja może być punktowana tylko jeden raz w trakcie trwania studiów 

doktoranckich. 

b) referat wygłoszony, opublikowany i zarejestrowany w bibliotecznej Bazie publikacji i dorobku 

artystycznego pracowników i doktorantów Uczelni – maksymalnie 4 pkt: 

 konferencja o zasięgu międzynarodowym, referat w języku angielskim – 2 pkt za  referat; 

 konferencja o zasięgu krajowym lub konferencja o zasięgu międzynarodowym z referatem 

w języku innym niż angielski – 1 pkt za referat; 

c) udział w stażach naukowych (trwających minimum 1 miesiąc):  

 krajowe – 2 pkt; 

 zagraniczne – 5 pkt; 

d) patenty: 

 patent udzielony przez Urząd Patentowy RP na wynalazek, który został zastosowany 

(50 pkt/liczba autorów); 

 patent udzielony przez Urząd Patentowy RP (25 pkt/liczba autorów); 

 złożenie wniosku o udzielenie patentu w Urzędzie Patentowym RP (2 pkt/liczba autorów); 
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e) projekty naukowo-badawcze w ramach Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju (liczone w przypadku minimum jednej publikacji; punkty naliczane 

są raz bez względu na liczbę projektów; zgodnie z tematyką doktoratu): 

 kierownik projektu naukowo-badawczego - 10 pkt; 

 wykonawca projektu naukowo-badawczego (potwierdzone umową przez kierownika 

projektu, z zaznaczeniem procentowego udziału doktoranta w projekcie) - 5 pkt; 

 złożenie wniosku o finansowanie projektu naukowo-badawczego (potwierdzone przez 

Dział Nauki ) - 5 pkt; 

f)   inne projekty naukowo-badawcze o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, np. w ramach 

Fundacji Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczone w przypadku 

minimum jednej publikacji; punkty naliczane są raz bez względu na liczbę projektów, zgodne 

z tematyką doktoratu) – 3 pkt (kierownik, wykonawca, złożenie wniosku); 

2) średnia ocen – liczba przyznanych punktów odpowiada wartości liczbowej średniej ocen 

(do dwóch miejsc po przecinku);  

3) wszczęty przewód doktorski na Uczelni / postępy w pracy nad rozprawą doktorską: 

a) wszczęty przewód doktorski; punkty przyznawane jednorazowo - 20 pkt; 

b) po wszczęciu przewodu doktorskiego oceniane są postępy w pracy nad rozprawą doktorską 

w stosunku do poprzedniego roku akademickiego; liczbę punktów przyznaje Doktorancka 

Komisja Stypendialna na wniosek promotora – max. 15 pkt; 

4) osiągnięcia w pracy dydaktycznej (na podstawie protokołu z hospitacji zajęć dydaktycznych) – 

max 5 pkt. łącznie 

a) zgodność celu zajęć i treści kształcenia z programem przedmiotu – max. 1 pkt; 

b) dobór i zastosowanie metod i środków dydaktycznych – max. 1 pkt;  

c) zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny – max 1 pkt;  

d) zaangażowanie doktoranta w prowadzone zajęcia – max 1 pkt; 

e) zastosowanie oryginalnych, nowatorskich metod dydaktycznych – max 1 pkt.  

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi, który wymienione we 

wniosku osiągnięcia wykonał z afiliacją Uczelni.  

  

§ 3 

Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na wniosek doktoranta (wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu). Doktoranci drugiego roku studiów i kolejnych lat do wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego zobowiązani są dołączyć wydruk protokołu zaliczeń 

i egzaminów (z systemu USOS) z poprzedniego roku akademickiego oraz arkusz oceny doktoranta 

poświadczający zrealizowanie przez doktoranta zadań, o których mowa w § 2. 

2. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorant składa do kierownika studiów 

doktoranckich nie później niż do ostatniego dnia danego roku akademickiego. 

3. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji o przyznanie zwiększenie stypendium 

doktoranckiego, kierownik studiów doktoranckich niezwłocznie wzywa doktoranta do uzupełnienia 

braków z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie danego 

osiągnięcia bez rozpatrzenia.  

4. Merytorycznej oceny osiągnięć prac badawczych, o których mowa w § 2 ust. 3 dokonuje 

Doktorancka Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją, powołana przez rektora na każdym 

wydziale na okres jednego roku akademickiego. 
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5. W skład Komisji wchodzą:  

1) kierownik studiów doktoranckich, jako przewodniczący; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego; 

3) wyznaczony przez wydziałowy organ samorządu doktorantów, przedstawiciel samorządu 

doktorantów wydziału.  

6. Do zadań Komisji w zakresie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego należy: 

1) sporządzenie, do każdego ze złożonych wniosków, opinii według wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do Regulaminu; 

2) sporządzenie według złożonych wniosków, oddzielnie dla każdego roku i dyscypliny naukowej 

na danym wydziale list rankingowych doktorantów, którzy na podstawie kryteriów określonych 

w § 2, zostali zakwalifikowani do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego. Listy 

rankingowe zawierają aktualną liczbę doktorantów na danym roku i w danej dyscyplinie 

naukowej.  

Dla doktorantów czwartego roku sporządza się dwie listy rankingowe (według zasad określonych 

w pkt. 2): oddzielną dla doktorantów studiujących regularnie oraz oddzielną dla doktorantów 

będących na przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich czwartego roku.  

Liczba doktorantów, którzy otrzymają zwiększenie stypendium doktoranckie nie może przekraczać 

30% ogółu doktorantów (liczbę ułamkową zaokrągla się w dół do liczby całkowitej) w ramach 

poszczególnych lat studiów i dyscyplin naukowych.  

7. Jeżeli, z uwagi na tę samą liczbę punktów, liczba uprawnionych doktorantów kwalifikujących się 

do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego przewyższa 30% doktorantów danego roku 

i dyscypliny, wówczas Komisja przeprowadza kolejne postępowanie, w którym: 

1) spośród osób na pierwszym roku z tą samą liczbą punktów zostaną wyłonieni doktoranci 

o najwyższej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów z przebiegu studiów kończących się 

uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 

2) spośród osób na drugim i kolejnych latach studiów z tą samą liczbą punktów zostaną wyłonieni 

doktoranci o najwyższej średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego; jeśli liczba osób 

nadal przekracza 30% doktorantów wówczas zostaje przeprowadzone kolejne postępowanie, 

w którym brane będą pod uwagę wydane publikacje i kolejno udział w konferencjach 

z wygłoszonym referatem.  

8. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje rektorowi w terminie czternastu dni od rozpoczęcia roku 

akademickiego: 

1) listy rankingowe, o których mowa w ust. 6 pkt. 2; 

2) wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (wraz z dokumentacją, 

na podstawie której zostały przyznane punkty); 

3) opinie Komisji do wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego wraz 

z załącznikiem. 

9. Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje rektor.  

10. Decyzja rektora w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest ostateczna. 

11. Decyzje rektora w sprawie zwiększenia stypendiów doktoranckich doręczane są doktorantom 

za pośrednictwem wydziałów prowadzących studia doktoranckie.  

12. Doktorantowi przysługuje prawo do złożenia do rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek należy złożyć w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. 

13. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 2: 
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1) uprawnienie do zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorant nabywa od pierwszego dnia 

miesiąca, po dacie dopełnienia formalności i podjęcia decyzji przez rektora, bez prawa do 

wyrównania; 

2) doktorant może nie otrzymać zwiększenia stypendium doktoranckiego, jeżeli wniosek został 

złożony po rozdysponowaniu środków przeznaczonych na ten cel. 

 

§ 4 

Tryb wstrzymania wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego  

1. Kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do rektora z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty 

zwiększenia stypendium doktoranckiego w sytuacji, gdy doktorant: 

1) postępuje niezgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem Studiów Doktoranckich Politechniki 

Białostockiej lub zasadami Kodeksu Etyki Doktorantów; 

2) nie uzyskuje terminowo wymaganych zaliczeń i egzaminów; 

3) nie prowadzi badań naukowych i/lub nie składa sprawozdań z ich przebiegu; 

4) nie wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu prac badawczych lub dydaktycznych. 

2. Rektor może nie uwzględnić wniosku kierownika studiów doktoranckich o wstrzymanie wypłaty 

zwiększenia stypendium doktoranckiego. Informację o powyższym, wraz z uzasadnieniem, rektor 

przekazuje wnioskodawcy. 

3. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje rektor. 

4. Decyzja rektora w sprawie wstrzymania wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego jest 

ostateczna. 

5. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia do rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek należy złożyć w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej. 

 

 


