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Poz. 8 

ZARZĄDZENIE NR 8 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie art. 199 ust. 2 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1  
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r. poz. 181) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 doktorant składa oświadczenie 
o dochodach.”; 
2) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na 

okres, o którym mowa w § 8, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia 
właściwego organu, potwierdzającego niepełnosprawność. 

2. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 
termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika 
nieprzerwane trwanie niepełnosprawności i doktorant złożył wniosek o przyznanie 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od 
dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.”; 
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3) w § 27  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prorektor właściwy ds. studenckich określa na dany rok akademicki dla danej 
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej studia 
doktoranckie terminy składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych 
doktorantów, ich oceny przez komisję stypendialną, o której mowa w § 35 oraz 
przekazania list rankingowych do prorektora właściwego ds. studenckich albo 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, zwaną dalej „Odwoławczą 
Komisją Stypendialną”.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Terminy obowiązujące dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Warszawskiego publikuje się na stronie internetowej Biura ds. Studiów 
Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz stronach internetowych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nie później niż do dnia 31 maja roku 
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczą. 
W uzasadnionych wypadkach terminy mogą zostać zmienione.”; 
4) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28 
1. Prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu z właściwym organem 

Samorządu Doktorantów określa odsetek doktorantów uprawnionych do otrzymania 
stypendium dla najlepszych doktorantów i sposób jego wyliczania, nie większy niż 10% 
liczby doktorantów każdego roku studiów doktoranckich. 

2. Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala 
się na dzień wyznaczony przez prorektora właściwego ds. studenckich przy 
uwzględnieniu terminu składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych 
doktorantów obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego, o którym mowa w § 27 ust. 2. 

3. Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, 
przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać stypendium o ile 
spełnia kryteria, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 2. 

4. Komisja stypendialna sporządza listy rankingowe odrębnie dla każdego 
roku studiów doktoranckich z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego 
wnioskodawcę. 

5. Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów 
doktoranckich po ostatnim roku studiów doktoranckich określonym w ich programie, 
sporządza się odrębne listy rankingowe. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie 
okresu odbywania studiów w trakcie studiów, przebywających na urlopie lub po 
powrocie z urlopu, uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów 
doktoranckich, na który zostali wpisani w danym roku akademickim. 

6. Na wniosek komisji stypendialnej złożony w porozumieniu z Wydziałową 
Radą Doktorantów prorektor właściwy ds. studenckich może wydać zgodę na 
sporządzenie list rankingowych odrębnie dla pierwszego roku studiów oraz łącznie dla 
doktorantów drugiego roku studiów i kolejnych lat.”; 
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5) w § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant składa oświadczenie 

o dochodach.”; 
6) w § 31  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje prorektor właściwy 

ds. studenckich albo Odwoławcza Komisja Stypendialna.”; 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej są generowane 
w USOSweb.”; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
5. Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się za 

pośrednictwem komisji stypendialnej właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego do prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej.”; 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 zawiera braki formalne, komisja stypendialna lub Odwoławcza Komisja 
Stypendialna lub prorektor właściwy ds. studenckich wzywa wnioskodawcę do 
usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków 
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”; 
7) w § 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej albo prorektora właściwego 
ds. studenckich odwołanie nie przysługuje, jednakże doktorant może złożyć wniosek 
o ponowne rozpoznanie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej albo prorektora 
właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.”; 
8) w § 37: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przepisy § 35 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu odwoławczym, jeżeli jego przedmiotem jest odwołanie od decyzji 
podjętej w jednostce macierzystej członka Komisji. Przepis § 35 ust. 8 stosuje się 
odpowiednio.”. 

§ 2 
Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3  
Uchyla się załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 do 

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. 
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§ 4  
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie 

od roku akademickiego 2017/2018. 
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia stosuje się załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem, chyba 
że przepisy dotychczasowe są korzystniejsze dla wnioskodawcy.  

Rektor UW: M. Pałys 
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„Załącznik nr 3 

do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

Przepisy ogólne 
§ 1 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej „stypendium”, 
przyznawane jest w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają 
udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta we wniosku o przyznanie 
stypendium złożonym w terminie określonym zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Regulaminem”. 

2. Prorektor właściwy ds. studenckich albo Odwoławcza Komisja Stypendialna 
przyznaje stypendium na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję 
stypendialną, o której mowa w § 35 Regulaminu, zwaną dalej „komisją”. 

Tryb przyznawania stypendium 
§ 2 

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

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz rok studiów doktoranckich; 
2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 27 ust. 1 

Regulaminu; 
2. Doktorant składa wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany 

wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte 
w nim informacje za pośrednictwem komisji do prorektora właściwego ds. studenckich 
albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

3. Komisja ocenia osiągnięcia wskazane we wniosku złożonym w terminie 
określonym zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji wniosku komisja 
informuje doktoranta o konieczności ich uzupełnienia we wskazanym terminie, nie 
krótszym niż siedem dni, pod rygorem nieuznania nieudokumentowanych osiągnięć. 

§ 3 
Od decyzji w sprawie odmowy przyznania stypendium doktorantowi przysługuje 

prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które składa się do 
prorektora właściwego ds. studenckich albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
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Kryteria przyznawania stypendium 
§ 4 

1. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia, w tym postępy, uzyskane w roku 
akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane, 
zgodne z kryteriami, o których mowa w § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu. 

2. Osiągnięcie, które doktorant  wskazał we wniosku o przyznanie  stypendium 
w jednym roku i otrzymał  stypendium, nie może zostać uwzględnione przy 
przyznawaniu stypendium w roku kolejnym.  

3. W przypadku doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich oceny 
dokonuje się na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Doktorant 
ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje tyle 
punktów, ile uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Doktoranci na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich mogą 
uzyskać maksymalnie 210 punktów według następującego podziału: 
a) od 0 do 10 punktów za średnią ocen z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; średnia obliczana jest w następujący sposób: 
Lp = 10*(średnia_ocen - 4.00), gdzie: 
– Lp = Liczba punktów 
– średnia_ocen = arytmetyczna średnia ocen z egzaminów objętych programem 

studiów; 
b) od 0 do 100 punktów za ocenę postępów w pracy naukowej i przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej, 
c) od 0 do 100 punktów za ocenę szczególnego zaangażowania w pracy 

dydaktycznej. 
5. Jeżeli program studiów doktoranckich na danym roku nie przewidywał 

egzaminów, wszystkie osoby z tego roku otrzymują 10 punktów za kryterium bardzo 
dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich. 

6. Uzyskanie 0 punktów w ramach któregokolwiek z kryteriów, o których mowa 
w pkt. 3, oznacza niespełnienie warunku, o którym mowa 
w § 27 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. 

7. Przypisanie poszczególnym osiągnięciom doktoranta punktów w określonej 
wysokości podlega utrwaleniu w sposób umożliwiający ich weryfikację.  

§ 5 
1. Komisja w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje projekt szczegółowych 
zasad oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, zwany 
dalej „projektem”. 

2. Komisja, opracowując projekt, określa osiągnięcia i sposób oceny, które są 
uznawane w ramach kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. b i c. 

3. Projekt jest przygotowywany według wzoru szczegółowych zasad oceny 
wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów określonego przez 
prorektora właściwego ds. studenckich. 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji z komisją prorektor właściwy 
ds. studenckich może dokonać zmian w przedstawionym projekcie. 
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5. Prorektor właściwy ds. studenckich zatwierdza ostateczną wersję 
szczegółowych zasad oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych 
doktorantów i są one bezzwłocznie publikowane na stronie internetowej Biura 
ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego oraz ogłaszane w sposób 
zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego . 

6. Propozycje zmian szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie 
stypendium dla najlepszych doktorantów, przygotowanych zgodnie z ust. 1–3, komisja 
przedstawia do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu ds. studenckich nie później niż 
do 28 lutego roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, w którym 
mają obowiązywać.” 


