
   

Zarządzenie nr 43/2019 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 
 

Na podstawie § 47 ust. 4 pkt 10 i 32 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 

2011 r., ze zm., w związku z art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), § 11-15 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696), w związku z art. 285 i art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1669, ze zm.), zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 

wprowadzonym zarządzeniem nr 30/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, zwanym dalej „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.”; 

 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

”1. Decyzję o liczbie stypendiów doktoranckich w danym roku akademickim, okresie 

pobierania oraz wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor i podaje 

do wiadomości w drodze zarządzenia.”;  

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

1. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Rektor powołuje komisję 

doktorancką, w skład której wchodzi 7 osób, w tym:  

1) przewodniczący wskazany przez Rektora kierownik studiów doktoranckich;  

2) po dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących każdą z następujących dyscyplin 

naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu, posiadających 

co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

2. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków, przekazuje Rektorowi listy doktorantów 

rekomendowanych do otrzymania stypendium.”; 

 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

1. Stypendium doktoranckie na drugim roku 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 
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b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim, za który składane jest sprawozdanie, wykazał się postępami w pracy 

naukowej oraz w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.”; 

 

5) w § 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor w oparciu o: 

1) ranking punktacji wyliczonej na podstawie: 

a) średniej ocen z egzaminu i zaliczeń z przedmiotów objętych programem danego 

roku studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku). W średniej 

ocen za dany rok akademicki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń 

przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku 

studiów. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, 

wliczając również każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora. 

Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów 

realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem, 

b) opinii i oceny opiekuna naukowego/promotora ze sprawozdania rocznego 

za ostatni rok akademicki, określonej punktami w skali (0-25), oraz punktów 

wynikających z opublikowania pracy naukowej w pełnej wersji, w której 

doktorant jest pierwszym autorem, zamieszczonej w recenzowanym czasopiśmie 

posiadającym punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

i opublikowanej w roku, za który składane jest sprawozdanie (n x 10 pkt),  

c) oceny kierownika studiów doktoranckich zaliczającej rok studiów (3-5 pkt), 

d) działalności w samorządzie doktorantów (5 pkt).”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiązują następujące oceny w oparciu o skalę punktów: 

1) od 24 i powyżej – ocena 5; 

2) od 18 do 23 – ocena 4; 

3) od 13 do 17 – ocena 3; 

4) od 0 do 12 – ocena 2.”; 

 

6) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

1. Doktorant składa wniosek, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, wraz 

z rocznym sprawozdaniem, indeksem, kartą egzaminacyjną oraz kartami potwierdzającymi 

zaliczenie poszczególnych seminariów, do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 14 sierpnia danego roku. 

2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega rozpatrzeniu.”; 

 

7) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich 

na roku studiów zawierającą dane, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1.”; 

 

8) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9 

Wysokość stypendium doktoranckiego ustala Rektor w drodze zarządzenia.”; 

 

9) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, 

któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą być przyznane środki finansowe 



w wysokości kwoty zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.”; 

 

10) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może otrzymać doktorant, 

który ze sprawozdania rocznego za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną 

za ukończony odpowiednio I, II i III rok studiów doktoranckich uzyskał od opiekuna 

naukowego/promotora nie mniej niż 30 punktów oraz posiada dorobek naukowy i badawczy 

związany z przygotowywaną rozprawą doktorską. 

2. Doktorant po ukończeniu każdego roku studiów zobowiązany jest złożyć wykaz własnych 

osiągnięć naukowych, uzyskanych w roku, za który składane jest sprawozdanie.”; 

 

11) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej 

wykonywanej z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska 

dokonuje się przy zastosowaniu następującej punktacji: 

1) liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania 

rocznego wraz z punktami za każdą pracę w pełnej wersji, w której doktorant jest 

pierwszym autorem ‒ minimum 30 pkt; 

2) grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania ‒ 30 pkt;  

3) grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji ‒ 10 pkt;  

4) grant promotorski/uczelniany w roku przyznania ‒ 10 pkt;  

5) grant promotorski w każdym następnym roku realizacji ‒ 5 pkt;  

6) zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 

1 miesiąc/stypendium zagraniczne (Erasmus) ‒ 10 pkt; 

7) krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc/stypendia konkursowe ‒ 5 pkt; 

8) autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) ‒ 10 pkt;  

9) inne publikacje niż określone w pkt 1 i 8, w tym autor, współautor rozdziału książki ‒ 

‒ 2 pkt;  

10) komunikaty zjazdowe ‒ 1 pkt; 

11) zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego ‒ 10 pkt.”; 

 

12) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 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 

i stypendiów doktoranckich oraz przepisy Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, w związku z art. 285 i art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy 

wprowadzające – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.”; 

 

13) dodaje się § 19 w brzmieniu: 

„§ 19 

Do dnia 31 grudnia 2023 r. stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane 

są doktorantom, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020, na zasadach dotychczasowych.”; 

 

14) dodaje się § 20 w brzmieniu: 

„§ 20 

Regulamin zachowuje swoją moc do dnia 31 grudnia 2023 r.”; 



 

15) zmianie ulega załącznik do Regulaminu w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 

do zarządzenia. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 
 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2019 

z dnia 18 czerwca 2019 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
 

Załącznik  

do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
 

Potwierdzenie złożenia wniosku 
Data złożenia wniosku do Studium Doktoranckiego: 

        
2 

 

0 
 

    

 

I. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA DOKTORANT ORAZ OPIEKUN NAUKOWY/PROMOTOR 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO DOKTORANTA 
 

Nazwa banku: ………………....……………….…………….…….… Nr oddziału/miejscowość: ……………………….…........... 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

                           

 

WNIOSEK 

do Kierownika Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

o przyznanie* 
 

 

 
        STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

       

 
        ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ 

 
Proszę o przyznanie ww. stypendium na okres od dnia 1 października 20…. r. do dnia 30 września 20.… r. 

 
 

…………..……………………………………… 
(podpis doktoranta) 

 

Opinia opiekuna naukowego/promotora: 
 

…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

         …………..……………………………………… 
(pieczęć i podpis opiekuna naukowego/promotora) 

 

                                                      
 zaznaczyć właściwe stawiając „X”  

IMIĘ ……………………………..………………………………………… 

NAZWISKO ……………………………..………………………………………… 

ROK STUDIÓW ……………………………..………………………………………… 

ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘCIA STUDIÓW ……………………………..………………………………………… 

PESEL                       

DYSCYPLINA NAUKOWA 

  NAUKI MEDYCZNE 

  NAUKI O ZDROWIU 

  NAUKI FARMACEUTYCZNE 



 

 

II. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA DOKTORANCKA 
 

OCENA DOKTORANTA ZA PRACĘ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ 

W ROKU AKADEMICKIM 20..…/20….. 
 

Ocena wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego Punkty 

1 
średnia ocen z egzaminu i zaliczeń z przedmiotów objętych programem danego roku 

studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku) 
3-5 pkt  

2 
liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania rocznego wystawioną 

przez opiekuna naukowego/promotora 
 

3 

 

 
 

ocena kierownika studiów doktoranckich zaliczająca rok studiów 3-5 pkt  

4 

 
 

 

punkty za pracę w samorządzie doktorantów 5 pkt  

 
suma punktów  

 

Ocena wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 
Punkty 

1 
liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania rocznego 

wraz z punktami za każdą pracę w pełnej wersji, w której doktorant jest pierwszym autorem 
min. 30 pkt  

2 grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania 30 pkt  

3 grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji 10 pkt  

4 grant promotorski / uczelniany w roku przyznania 10 pkt  

5 grant promotorski / uczelniany w każdym następnym roku realizacji 5 pkt  

6 
zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 1 miesiąc / 

stypendium zagraniczne (Erasmus) 
10 pkt  

7 krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc / stypendia konkursowe 5 pkt  

8 autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) 10 pkt  

9 inne publikacje niż określone w pkt 1 i 8, w tym: autor, współautor rozdziału książki 2 pkt  

10 komunikaty zjazdowe 1 pkt  

11 zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego 10 pkt  

 suma punktów  

 
 

 

 

………………………………….……………………. 
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej) 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA: 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) 

oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że: 

1) znane mi są przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2) przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych lub otrzymanych ze względu 

na brak powiadomienia Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów o zmianie mającej wpływ na wysokość świadczenia oraz o zmianie statusu doktoranta 

w uczelni, zgłoszonej do Studium Doktoranckiego. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie nienależnego świadczenia z przyznanego mi stypendium; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (adres: al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź) w celu rozpatrzenia 

i realizacji wniosku o przyznanie wskazanego rodzaju świadczenia, przysługującego w ramach pomocy materialnej dla doktorantów, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie 

do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej odwołania; 

4) wyrażam zgodę na doręczenie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium w formie dokumentu elektronicznego poprzez system Wirtualna Uczelnia. 
 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………………… 20….… r.   …………………………………………………....... 
(miejscowość)        (własnoręczny podpis doktoranta) 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2019 

 z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Załącznik do zarządzenia nr 30/2015 

z dnia 25 maja 2015 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

REGULAMIN  

przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
 

(tekst  jednolity)  
 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

 

§ 2 

1. Decyzję o liczbie stypendiów doktoranckich w danym roku akademickim, okresie pobierania 

oraz wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor i podaje do wiadomości 

w drodze zarządzenia. 

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich.  

3. Stypendia doktoranckie są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 199 

ust. 1 pkt 1-5, art. 199a, art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie 

wyższym, zwanej dalej „ustawą” oraz stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki.  

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 3 

1. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Rektor powołuje komisję doktorancką 

w skład, której wchodzi 7 osób, w tym:  

1) przewodniczący – wskazany przez Rektora kierownik studiów doktoranckich;  

2) po dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących każdą z następujących dyscyplin 

naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu, posiadających 

co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.  

2. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków, przekazuje Rektorowi listy doktorantów 

rekomendowanych do otrzymania stypendium.”; 

 

 



 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

 

Kryteria i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego 
 

§ 4 

Stypendium doktoranckie na drugim roku 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 uczelni; 

3) w roku akademickim, za który składne jest sprawozdanie wykazał się postępami w pracy 

naukowej oraz w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

 

§ 5 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor w oparciu o: 

1) ranking punktacji wyliczonej na podstawie: 

a) średniej ocen z egzaminu i zaliczeń z przedmiotów objętych programem danego roku 

studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku). W średniej ocen za dany rok 

akademicki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku 

akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. W średniej ocen uwzględnia się 

wszystkie oceny z przedmiotów, wliczając również każdą ocenę niedostateczną wpisaną 

przez egzaminatora. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów 

realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem, 

b) opinii i oceny opiekuna naukowego/promotora ze sprawozdania rocznego za ostatni 

rok akademicki, określonej punktami w skali (0-25), oraz punktów wynikających 

z opublikowania pracy naukowej w pełnej wersji, w której doktorant jest pierwszym 

autorem, zamieszczonej w recenzowanym czasopiśmie posiadającym punktację 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i opublikowanej w roku, za który składane 

jest sprawozdanie (n x 10 pkt),  

c) oceny kierownika studiów doktoranckich zaliczającej rok studiów (3-5 pkt), 

d) działalności w samorządzie doktorantów (5 pkt). 

2. W sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ocenie merytorycznej podlegają 

następujące elementy: 

1) obecność na zajęciach (od 0 do 5 pkt);  

2) postawa etyczna doktoranta (od 0 do 5 pkt); 

3) zaangażowanie w pracę badawczą (od 0 do 5 pkt);  

4) udokumentowane zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

jednostkę (od 0 do 5 pkt);  

5) praca dydaktyczna (od 0 do 5 pkt); 

6) dorobek publikacyjny (każda praca w pełnej wersji, w której doktorant jest pierwszym 

autorem, zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie posiadającym punktację MNiSW 

i opublikowana w roku poprzedzającym złożenie wniosku oceniana jest na 10 pkt; 

w przypadku doktorantów trzeciego roku studiów dopuszcza się potwierdzenie z redakcji  

o przyjęciu publikacji do druku, zaakceptowane przez opiekuna naukowego/promotora.  

3. Ocena kierownika studiów doktoranckich zaliczająca rok studiów wyliczana jest w oparciu 

średnią ocen za dany rok akademicki, uwzględniającą oceny z egzaminów i zaliczeń 

przedmiotów w danym roku akademickim i ocenę opiekuna naukowego za postępy w pracy nad 

rozprawą doktorską.  

4. Obowiązują następujące oceny w oparciu o skalę punktów: 

1) od 24 i powyżej – ocena 5; 



 

2) od 18 do 23 – ocena 4; 

3) od 13 do 17 – ocena 3; 

4) od 0 do 12 – ocena 2. 

5. Ocena niedostateczna (2) wystawiona przez opiekuna naukowego/promotora lub kierownika 

studiów doktoranckich uniemożliwia otrzymanie stypendium. 

 

§ 6 

1. Doktorant składa wniosek, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, wraz z rocznym 

sprawozdaniem, indeksem, kartą egzaminacyjną oraz kartami potwierdzającymi zaliczenie 

poszczególnych seminariów, do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pośrednictwem 

kierownika studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia danego 

roku. 

2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega rozpatrzeniu. 

 

§ 7 

Komisja Doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków przekazuje Rektorowi listę rankingową 

doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium: 

1) doktoranckiego, zawierającą dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 

nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich na roku 

studiów zawierającą dane, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1. 

 

§ 8 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy, od października do września, 

na każdy miesiąc z góry i wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany 

przez doktoranta, z zastrzeżeniem § 16. 

2. Stypendium doktoranckie wypłacane jest również w okresie niezdolności do uczestniczenia 

w studiach z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, a także w trakcie przysługującej 

uczestnikowi studiów doktoranckich przerwy wypoczynkowej. 

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać 

wyłącznie stypendium doktoranckie, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 16 

ust. 3.  

4. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie  

w terminie wcześniejszym niż cztery lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, 

za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe  

w wysokości stanowiącej iloczyn otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz 

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

jednak niż sześć miesięcy. 

 

§ 9 

Wysokość stypendium doktoranckiego ustala Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§ 10 
1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.  

2. Od decyzji Rektora przysługuje doktorantowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

3. W przypadku podjęcia przez Rektora decyzji o zawieszeniu doktoranta w prawach doktoranta 

Rektor jednocześnie wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium doktoranckiego. 

 

 



 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ  

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

 

 

Kryteria i tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej 

 

§ 11 
1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych zależne jest od sposobu podziału i trybu przekazywania środków finansowych 

w formie dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy.  

2. Zwiększenie stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów 

na poszczególnych latach studiów doktoranckich, wyróżniających się w pracy naukowej 

i dydaktycznej.  

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, 

któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą być przyznane środki finansowe 

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań 

projakościowych. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 

4. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych wynosi 800 złotych. 

 

§ 12 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może otrzymać doktorant, 

który ze sprawozdania rocznego za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną za ukończony 

odpowiednio I, II i III rok studiów doktoranckich uzyskał od opiekuna naukowego/promotora nie 

mniej niż 30 punktów oraz posiada dorobek naukowy i badawczy związany z przygotowywaną 

rozprawą doktorską. 

2. Doktorant po ukończeniu każdego roku studiów zobowiązany jest złożyć wykaz własnych 

osiągnięć naukowych, uzyskanych w roku za który składane jest sprawozdanie. 

 

§ 13 

1. Oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i w pracy naukowej wykonywanej  

z zakresu dyscypliny, w której jest realizowana rozprawa doktorska dokonuje się przy 

zastosowaniu następującej punktacji: 

1) liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania rocznego 

wraz z punktami za każdą pracę w pełnej wersji, w której doktorant jest pierwszym autorem ‒ 

‒ minimum 30 pkt; 

2) grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania ‒ 30 pkt;  

3) grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji ‒ 10 pkt;  

4) grant promotorski/uczelniany w roku przyznania ‒ 10 pkt;  

5) grant promotorski w każdym następnym roku realizacji ‒ 5 pkt;  

6) zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 1 miesiąc/stypendium 

zagraniczne (Erasmus) ‒ 10 pkt; 

7) krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc/stypendia konkursowe ‒ 5 pkt; 

8) autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) ‒ 10 pkt;  

9) inne publikacje niż określone w pkt 1 i 8, w tym autor, współautor rozdziału książki ‒ 2 pkt;  

10) komunikaty zjazdowe ‒ 1 pkt; 

11) zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego ‒ 10 pkt. 

2. Dorobek naukowy i badawczy należy potwierdzić w formie kserokopii zaświadczeń, 

certyfikatów i publikacji.  



 

3. W przypadku doktorantów trzeciego roku studiów dopuszcza się potwierdzenie z redakcji  

o przyjęciu publikacji do druku, zaakceptowane przez opiekuna naukowego/promotora.  

 

§ 14 

1. Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

jest wypłacane w roku akademickim przez okres 12 miesięcy, od października do września, 

również w okresie niezdolności do uczestniczenia w studiach z powodu choroby, opieki nad 

dzieckiem, a także w trakcie przysługującej uczestnikowi studiów doktoranckich przerwy 

wypoczynkowej. 

2. Wypłaty dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 

doktoranta, z zastrzeżeniem określonym w § 16. 

 

§ 15 

1. Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych podejmuje Rektor. 

2. Od decyzji Rektora przysługuje doktorantowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

3. W przypadku podjęcia przez Rektora decyzji o zawieszeniu doktoranta w prawach doktoranta 

Rektor jednocześnie wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty zwiększenia stypendium z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 

1. Utrata prawa do stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych następuje w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 

2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 

3) uzyskania stopnia naukowego doktora; 

4) śmierci doktoranta. 

2. Wypłaty stypendium oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie badań projakościowych, w przypadkach o których mowa w ust. 1, zaprzestaje 

się z pierwszym dniem następnego miesiąca.  

3. Złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów doktoranckich powinno nastąpić 

na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zamierzonej rezygnacji; w tym okresie doktorant 

zachowuje swoje prawa i obowiązki.  

4. W przypadku wyjazdu zagranicznego w celach naukowych lub szkoleniowych, związanych  

z przygotowaniem pracy doktorskiej na czas powyżej 2 miesięcy, doktorantowi, jeżeli ma prawo 

do stypendium doktoranckiego: 

1) stypendium przysługuje przez 2 miesiące; 

2) na pozostały czas trwania wyjazdu zagranicznego wstrzymuje się wypłatę stypendium 

doktoranckiego; wypłata stypendium doktoranckiego jest wznawiana w miesiącu następującym 

po pisemnym powiadomieniu przez doktoranta o powrocie; 

3) nie ulega wstrzymaniu wypłata stypendium z dotacji projakościowej. 

 

§ 17 

Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie lub/i zwiększenie stypendium z dotacji 

projakościowej, który pozostaje w stosunku pracy lub nawiązał stosunek pracy zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenie, że wykonywanie pracy zarobkowej nie będzie kolidowało 

z obowiązkami uczestnika studiów doktoranckich.  

 



 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 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 i stypendiów 

doktoranckich oraz przepisy Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, w związku z art. 285 i art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające – 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

 

§ 19 

Do dnia 31 grudnia 2023 r. stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane są doktorantom, 

którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 

na zasadach dotychczasowych. 

 

§ 20 

Regulamin zachowuje swoją moc do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
 

Potwierdzenie złożenia wniosku 
Data złożenia wniosku do Studium Doktoranckiego: 

        
2 

 

0 
 

    

 

I. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA DOKTORANT ORAZ OPIEKUN NAUKOWY/PROMOTOR 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO DOKTORANTA 
 

Nazwa banku: ………………....……………….…………….…….… Nr oddziału/miejscowość: ……………………….…........... 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

                           

 

WNIOSEK 

do Kierownika Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

o przyznanie* 
 

 

 
        STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

       

 
        ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ 

 
Proszę o przyznanie ww. stypendium na okres od dnia 1 października 20…. r. do dnia 30 września 20.… r. 

 
 

…………..……………………………………… 
(podpis doktoranta) 

 

Opinia opiekuna naukowego/promotora: 
 

…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

         …………..……………………………………… 
(pieczęć i podpis opiekuna naukowego/promotora) 

 

 

                                                      
 zaznaczyć właściwe stawiając „X”  

IMIĘ ……………………………..………………………………………… 

NAZWISKO ……………………………..………………………………………… 

ROK STUDIÓW ……………………………..………………………………………… 

ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘCIA STUDIÓW ……………………………..………………………………………… 

PESEL                       

DYSCYPLINA NAUKOWA 

  NAUKI MEDYCZNE 

  NAUKI O ZDROWIU 

  NAUKI FARMACEUTYCZNE 



 

 

II. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA DOKTORANCKA 
 

OCENA DOKTORANTA ZA PRACĘ NAUKOWO-DYDAKTYCZNĄ 

W ROKU AKADEMICKIM 20..…/20….. 
 

Ocena wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego Punkty 

1 
średnia ocen z egzaminu i zaliczeń z przedmiotów objętych programem danego roku 

studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku) 
3-5 pkt  

2 
liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania rocznego wystawioną 

przez opiekuna naukowego/promotora 
 

3 

 

 
 

ocena kierownika studiów doktoranckich zaliczająca rok studiów 3-5 pkt  

4 

 
 

 

punkty za pracę w samorządzie doktorantów 5 pkt  

 
suma punktów  

 

Ocena wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 
Punkty 

1 
liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania rocznego 

wraz z punktami za każdą pracę w pełnej wersji, w której doktorant jest pierwszym autorem 
min. 30 pkt  

2 grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania 30 pkt  

3 grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji 10 pkt  

4 grant promotorski / uczelniany w roku przyznania 10 pkt  

5 grant promotorski / uczelniany w każdym następnym roku realizacji 5 pkt  

6 
zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 1 miesiąc / 

stypendium zagraniczne (Erasmus) 
10 pkt  

7 krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc / stypendia konkursowe 5 pkt  

8 autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF) 10 pkt  

9 inne publikacje niż określone w pkt 1 i 8, w tym: autor, współautor rozdziału książki 2 pkt  

10 komunikaty zjazdowe 1 pkt  

11 zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego 10 pkt  

 suma punktów  

 
 

 

 

………………………………….……………………. 
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej) 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA: 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) 

oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że: 

5) znane mi są przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

6) przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych lub otrzymanych ze względu 

na brak powiadomienia Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów o zmianie mającej wpływ na wysokość świadczenia oraz o zmianie statusu doktoranta 

w uczelni, zgłoszonej do Studium Doktoranckiego. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie nienależnego świadczenia z przyznanego mi stypendium; 

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (adres: al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź) w celu rozpatrzenia 

i realizacji wniosku o przyznanie wskazanego rodzaju świadczenia, przysługującego w ramach pomocy materialnej dla doktorantów, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie 

do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej odwołania; 

8) wyrażam zgodę na doręczenie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium w formie dokumentu elektronicznego poprzez system Wirtualna Uczelnia. 
 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………………… 20….… r.   …………………………………………………....... 
(miejscowość)        (własnoręczny podpis doktoranta) 


