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 Załącznik do Zarządzenia nr 71/2020 

Rektora UEP z dnia 22 września 2020 roku 

 

Regulamin  świadczeń  dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. W ramach pomocy materialnej student/doktorant studiów doktoranckich Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu może się ubiegać w Uczelni o: 

1) stypendium socjalne,    
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
3) zapomogę, 

4) stypendium rektora.  

2. Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,  oraz odmowa ich przyznania, następują 

w drodze decyzji administracyjnej.  

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, wydaje rektor albo upoważniona przez niego 

osoba. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2,  służy studentowi/doktorantowi studiów doktoranckich 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się do rektora w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

5. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4  są 

ogłoszone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe harmonogramy  tur 

wnioskowania są ogłaszane na stronach internetowych Uczelni. 

6. Świadczenia wymienione w ust. 1, z wyłączeniem świadczeń o których mowa w ust. 11, są 

przyznawane na wniosek studenta/doktoranta studiów doktoranckich wygenerowany przez 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów – zwany dalej USOSweb – wydrukowany, podpisany              

i złożony wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do Zespołu Spraw Socjalnych 

i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta – zwanego dalej ZSSiS. Wniosek składany jest według 

wzoru określonego w systemie USOSweb.  

7. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi 

złożenia wniosku. Za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia kompletnego wniosku 

w formie papierowej w Uczelni – pod rygorem nieważności.   

8. W przypadku złożenia w Uczelni wadliwie wypełnionego wniosku  o świadczenia, o których mowa 

w ust. 6 lub bez wymaganych dokumentów, pracownik ZSSiS wzywa do poprawienia wniosku lub 

uzupełnienia brakujących dokumentów przez oznaczenie w systemie USOSweb „cofnięty do 

poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Powiadomienia kierowane są na adres poczty 

elektronicznej studenta  w domenie Uczelni. 

9. Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogi 

niepoprawione lub nieuzupełnione w terminie 14 dni kalendarzowych od daty cofnięcia do 

poprawy lub cofnięcia do uzupełnienia, rektor albo upoważniona przez niego osoba rozstrzyga 

sprawę na podstawie zgromadzonej dokumentacji. 
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10. Wnioski studentów o stypendium rektora, które zostały cofnięte do poprawy lub cofnięte do 

uzupełnienia a nie zostały poprawione lub uzupełnione w terminie 7 dni kalendarzowych od 

cofnięcia ich do nadawcy, nie zostaną umieszczone w rankingu, o którym mowa w § 4 ust. 19. Brak 

prawidłowego udokumentowania osiągnięć skutkuje nieumieszczeniem tych dokonań w ww. 

rankingu.  

11. Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich, składa się na wzorze 

ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktoranckiego. 

Wniosek musi być złożony w formie pisemnej (papierowej) pod rygorem nieważności.  

12. Wnioski doktorantów studiów doktoranckich o stypendium rektora złożone po wyznaczonym 

terminie lub nieuzupełnione w terminie wyznaczonym na składanie wniosków, nie zostaną 

umieszczone w rankingu, o którym mowa w § 5 ust. 2, a w brak prawidłowego udokumentowania 

osiągnięć skutkuje nieumieszczeniem tych dokonań w rankingu.  

13. W przypadku złożenia lub uzupełnienia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób 

niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków, stypendium może być 

przyznane pod warunkiem niewyczerpania środków przeznaczonych na stypendia. W takim 

przypadku student/doktorant studiów doktoranckich może nabyć prawo do tego stypendium nie 

wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem ust. 

9 niniejszego paragrafu.  

14. Jeżeli w okresie miesiąca, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

zostanie złożony wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, prawo to ustala 

się – pod warunkiem niewyczerpania środków przeznaczonych na stypendia – począwszy od 

miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności.  

15. Jeżeli organ przyznający świadczenie ma wątpliwości co do występujących w sprawie okoliczności 

mających wpływ na przyznanie świadczenia, wzywa studenta/doktoranta studiów doktoranckich 

do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów lub przedłożenia do wglądu 

oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie. Nieudzielenie wyjaśnień lub niedostarczenie 

niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia albo decyzją odmowną (jeżeli dostarczone dokumenty nie dają podstaw do 

przyznania świadczenia).   

16. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyznawane są na rok akademicki.   

17. Student/doktorant studiów doktoranckich może otrzymać świadczenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, 2 i 4, w danym roku akademickim na okres dziewięciu miesięcy, tj. od października do 

czerwca. Jeżeli rok studiów trwa jeden semestr i przypada on na semestr zimowy – przez okres 

pięciu miesięcy od października do lutego, natomiast, gdy przypada na semestr letni – przez okres 

czterech miesięcy od marca do czerwca, z zastrzeżeniem § 1 ust. 29.   

18. Stypendia wypłacane są co miesiąc, przy czym:  

1) stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznane od października są 

wypłacane w listopadzie ze spłatą za październik; 

2) stypendia rektora są wypłacane po raz pierwszy w grudniu ze spłatą za październik i listopad. 

19. Świadczenia są przelewane na rachunek bankowy studenta/doktoranta studiów doktoranckich 

wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku przyznania dwóch lub więcej 



Strona 3 z 19 

 

świadczeń, wszystkie stypendia przelewane są na jeden wskazany rachunek bankowy. Terminy 

wypłat świadczeń są określone w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

20.  Wysokość świadczeń jest uzależniona od liczby uprawnionych oraz od wysokości funduszu 

stypendialnego, a w szczególności od dotacji otrzymanej przez Uczelnię na ten cel.   

21. Wysokość świadczeń w danym roku akademickim ustala rektor w porozumieniu z samorządem 

studenckim i samorządem doktoranckim. Stawki stypendialne są określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego Regulaminu, przy czym studenci, których rok studiów przypada od semestru letniego 

jednego roku akademickiego do semestru zimowego następnego roku akademickiego, 

stypendium rektora otrzymują w wysokości obowiązującej w dniu ustalenia listy rankingowej. 

W celu zachowania kwot środków funduszu  stypendialnego, stawki stypendialne decyzją rektora 

mogą być w trakcie roku akademickiego obniżone lub zwiększone.   

22. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być wyższa 

niż 38% wynagrodzenia profesora. 

23. Student/doktorant studiów doktoranckich, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach 

studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.  

24. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1: 

1) przysługują na studiach:  

a) pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie 

dłużej niż przez okres 6 lat; przy czym do okresu sześciu lat liczy się wszystkie okresy, 

w których danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia, bez względu na 

to, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera; sześcioletni okres przysługiwania 

świadczeń rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia studiów i nabycia praw studenta po raz 

pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania; do 

sześcioletniego okresu wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu, tj. sprzed 1 października 2020 roku, 

b) doktoranckich, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku . 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmie studia pierwszego stopnia. 

25. Postanowienia ust. 24 stosuje się także do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za 

granicą.  

26. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymywać świadczenie tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, 

jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat wyliczony w sposób wskazany w ust. 24 pkt 1 lit. a. 

27. Student/doktorant studiów doktoranckich na ostatnim roku studiów ma prawo ubiegać się 

o pomoc materialną nie dłużej niż do końca odpowiednio ostatniego semestru studiów danego 

stopnia/studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 24. 

28. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, wygasa 

z ostatnim dniem miesiąca, w którym: 

a) student utracił świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa 

w ust. 24 pkt 2 i ust. 25, został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na 
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kierunku, na którym pobierał świadczenie lub upłynął okres, o którym mowa w ust. 24 pkt 

1 i ust. 27; 

b) doktorant studiów doktoranckich utracił świadczenia z powodu upłynięcia okresu, 

o którym mowa w ust. 24 pkt 1 lit. b,  został skreślony z listy doktorantów albo ukończył 

studia doktoranckie na kierunku, na którym pobierał świadczenie.    

29. Student otrzymujący świadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamia uczelnię  

o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 24 pkt 2 oraz ust. 25 niniejszego paragrafu, która 

powoduje utratę prawa do tego świadczenia.   

§ 2  

Stypendium socjalne  

1. Stypendium socjalne może otrzymać na swój wniosek student/doktorant studiów doktoranckich 

będący w trudnej sytuacji materialnej.  Wniosek wraz oświadczeniem o dochodach  – 

wygenerowany przez USOSweb – wydrukowany, podpisany  składa się wraz z wymaganymi 

załącznikami do ZSSiS.  Oświadczenie o dochodach jest integralną częścią wniosku o stypendium 

socjalne.  

2. Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego studenta/doktoranta studiów doktoranckich do 

ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, 

z tym, że zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta studiów 

doktoranckich nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz większa niż 1,30 sumy kwot określonych 

w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich, 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, jest określona w załączniku nr 4 do 

niniejszego Regulaminu.  

3. Jeżeli do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta studiów 

doktoranckich do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych 

w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego  przez prezesa GUS na podstawie 

art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dochody uzyskiwane 

z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.  

4. Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu uprawniającego studenta/doktoranta studiów 

doktoranckich do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1) studenta/doktoranta studiów doktoranckich;  

2) małżonka studenta/doktoranta studiów doktoranckich;  

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/doktoranta studiów 

doktoranckich; 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, 

do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich 

uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych 
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w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:  

1) świadczeń dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie art. 86 ust.1, art. 359 

ust. 1, art. 420 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów studiów doktoranckich 

w ramach:  

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów 

albo międzynarodowych programów stypendialnych;  

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów  

o systemie oświaty;  

4) stypendiów o charakterze socjalnym, przyznawanych przez podmioty, o których mowa  

w art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

6. Student/doktorant studiów doktoranckich, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może się ubiegać 

o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz osoby będące 

na ich utrzymaniu wymienione w ust. 4 pkt 4, w przypadku, gdy: 

1) spełnia jedną z następujących przesłanek:  

a) ukończył 26 rok życia,  

b) pozostaje w związku małżeńskim,  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 4,   
d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,  
e) posiada stałe źródło dochodu i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 2,  jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych 

w art. 5 ust. 1 i  art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych;  

2) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt 

w złożonym oświadczeniu.  

7. Rektor lub upoważniona przez niego osoba odmawia przyznania stypendium socjalnego 
studentowi/doktorantowi studiów doktoranckich, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia 
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. 

8. Rektor lub upoważniona przez niego osoba może przyznać studentowi/doktorantowi studiów 

doktoranckich stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy 

społecznej  o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta studiów doktoranckich 

i rodziny studenta/doktoranta studiów doktoranckich były uzasadnione oraz student/doktorant 

studiów doktoranckich udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

9. Student/doktorant studiów doktoranckich, któremu przyznano stypendium socjalne, ma prawo 

w szczególnie uzasadnionym przypadku ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości, przy czym:  
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1) za sytuację, o której mowa wyżej, uznaje się przypadek, gdy:  

a) studentowi, codzienny dojazd na obowiązkowe zajęcia odbywane w Uczelni z miejsca 

stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie, 

b) doktorantowi studiów doktoranckich, jeśli odbywa obowiązkowe praktyki realizowane 

w formie prowadzenia zajęć w Uczelni w wymiarze co najmniej 15 godzin w danym roku 

akademickim,  

i w związku z powyższym korzysta z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie 

niż dom studencki; 

2) o zwiększenie stypendium nie mogą ubiegać się osoby, których miejsce stałego zamieszkania 

leży w obszarze aglomeracji poznańskiej, tj. w gminie: Buk,  Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 

Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 

Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem 

i Tarnowo Podgórne. 

10.  Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich zawarte są 

w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

11. Cudzoziemiec wymieniony w pkt 1-7 może ubiegać się o stypendium socjalne: 

1) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

roku o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 35), zwana dalej: „ustawą 

o cudzoziemcach”; 

3) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku 

polskim (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1480, ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości 

językowej C1;  

5) posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 

6) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, lub 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem 

z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej 

ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

12. Fakt posiadania przez cudzoziemców uprawnień do ubiegania się o stypendium socjalne musi 

zostać udokumentowany. 

 

§ 3 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych  
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1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant studiów 

doktoranckich posiadający: 

a) orzeczenie o niepełnosprawności, 

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

c) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wydane przez właściwy polski organ. 

2. Podstawą ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wniosek wygenerowany 

przez USOSweb – wydrukowany, podpisany, złożony w wersji papierowej do ZSSiS. Do wniosku 

należy dołączyć aktualne oryginalne orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 lub jego poświadczoną 

kopię (przez organ wydający orzeczenie lub przez Uczelnię).  

3. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależna od stopnia 

niepełnosprawności.  

 

§ 4  

Stypendium rektora  dla studentów  

1. Stypendium rektora dla studentów przyznawane jest:  

1) z tytułu wyróżniających wyników w nauce lub 

2) z tytułu  osiągnięć naukowych lub 

3) z tytułu osiągnięć artystycznych  lub 

4) z tytułu osiągnięć sportowych lub  

5) w przypadku uzyskania tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty 

olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub 

6) w przypadku zdobycia medalu z tytułu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski  

w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

2. Przy przyznawaniu stypendium brane są pod uwagę osiągnięcia, o których jest mowa w:  

1) ust. 7 – jeżeli student wnioskuje o przyznanie stypendium z tytułu wyróżniających wyników  

w nauce; 

2) ust. 9 – jeżeli student wnioskuje o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć naukowych; 

3) ust. 13 – jeżeli student wnioskuje o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć artystycznych; 

4) ust. 15 – jeżeli student wnioskuje o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć sportowych.   

3. Student może ubiegać się o stypendium rektora na podstawie maksymalnie trzech osiągnięć  

z kategorii wymienionej w ust. 2 pkt 2 – 4, tj. po trzy z tytułu osiągnięć naukowych, sportowych 

i artystycznych. Wyboru osiągnięć dokonuje student.  

4. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.  

5. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeżeli: 

1) jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz przedłożył listę laureatów 

i finalistów olimpiad lub odpowiedni zapis na świadectwie dojrzałości, 



Strona 8 z 19 

 

2) jest zdobywcą medalu z tytułu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie oraz złożył dokument poświadczający zdobycie 

powyższego osiągnięcia.  

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, stypendium jest przyznawane według 

stawki I, o której mowa w ust. 28  pkt 1.  

6. Stypendium rektora może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który:  

1) w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wyniki w nauce lub osiągnięcia,  

o których mowa w ust. 7, ust. 13 oraz ust. 15;  

2) ukończywszy studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż UEP, dostarczył:  

a) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia określony  

w Uchwale Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego 

stopnia obowiązujących w danym roku akademickim, 

b) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów wraz z informacją  

o stosowanej na tej uczelni skali ocen; zaświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi 

Studenta w terminie wyznaczonym przez rektora, określonym w załączniku nr 1.  

7. O stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może ubiegać się student, który osiągnął 

średnią ocen nie niższą niż 4,00, obliczoną zgodnie z ust. 8.    

8. Średnią ocen wylicza się na podstawie ocen z zaliczeń wszystkich zajęć i wszystkich egzaminów 

przewidzianych w planie studiów oraz w indywidualnej ścieżce studiów obowiązujących studenta 

w okresie, o którym mowa w ust. 18. Średnią ocen liczy się bez zaokrąglenia, do  dwóch  miejsc po 

przecinku.   

9. W przypadku stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za osiągnięcia naukowe 

przyznawana jest następująca liczba punktów wyliczona i udokumentowana według poniższych 

zasad:     

1) publikacje:     

a) punktacja:  

 publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism 

naukowych MNiSW - według punktacji Ministerstwa obowiązującej od 1 października 

roku poprzedzającego złożenie wniosku, 

 publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym innym niż wymienione wyżej –  3,50 pkt, 

 publikacja  w formie monografii  wydanej w języku obcym – 25,00 pkt, 

 publikacja w formie monografii wydanej w języku polskim – 20,00 pkt, 

 publikacja rozdziału w monografii  w języku obcym –    5,00  pkt, 

 publikacja rozdziału w monografii  w języku  polskim –   4,00  pkt, 

b) w celu potwierdzenia publikacji należy przedłożyć kserokopię stron zawierających nazwisko 

autora i tytuł publikacji, tytuł czasopisma lub monografii, datę wydania oraz numer 

ISBN/ISSN – jeśli został nadany lub zaświadczenie wydawcy;   

2) merytoryczny udział wnioskodawcy w projekcie naukowo-badawczym:  

a) punktacja:  

projekt naukowo-badawczy zarejestrowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: 

 powyżej 300 tys. zł –  5,00 pkt, 

 powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł –  4,00 pkt, 

 do 150 tys. zł –  3,00 pkt, 
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projekt naukowo-badawczy zarejestrowany na innej uczelni lub ośrodku naukowym lub 

badawczym: 

 powyżej 300 tys. zł –  3,00 pkt, 

 powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł –   2,00 pkt, 

 do 150 tys. zł –   1,00 pkt, 

b) w celu potwierdzenia udziału w projekcie naukowo-badawczym należy przedłożyć pisemne 

zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego zawierające powyższe 

dane oraz opis merytorycznego udziału wnioskodawcy w tym projekcie;  

3) wynalazek, wzór użytkowy: 

a) punktacja:  

udział w opracowaniu wynalazku lub wzoru użytkowego:  

 na który udzielono patentu lub prawa ochronnego – 25,00 pkt, 

 zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP –  5,00 pkt,  

b) w celu potwierdzenia udziału w opracowaniu należy przedłożyć zaświadczenie kierownika 

zespołu lub wyciąg z ewidencji patentowej, opis winien zawierać zaangażowanie naukowe 

wnioskodawcy;  

4) referat:  

a) punktacja za prezentację referatu na konferencji naukowej:  

 międzynarodowej – 5,50 pkt, przy czym przez konferencję międzynarodową należy 
rozumieć konferencję odbywającą się poza terytorium RP lub konferencję odbywającą 
się na terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników (czyli prezentujących 
referaty lub plakaty naukowe) reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe lub badawcze, 

 krajowej – 4,50 pkt, przy czym przez konferencję krajową należy rozumieć konferencję, 
w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych lub 
badawczych, 

 uczelnianej – 3,50 pkt, przy czym przez konferencję uczelnianą należy rozumieć 

konferencję, która odbyła się na dowolnej uczelni lub niespełniającą  wymogów  wyżej 

wymienionych; 

b) jeżeli wystąpienie zostało wyróżnione przez organizatora konferencji, punktacja zostaje 

zwiększona o 0,50 punktu; 

c) w celu potwierdzenia wystąpienia oraz typu konferencji naukowej, o którym mowa w ust. 9 

pkt 4 lit. a, należy przedłożyć zaświadczenie organizatora lub dyplom zawierający nazwisko 

autora, tytuł prezentowanego referatu, nazwę, miejsce i termin konferencji oraz pełny 

program konferencji; 

5) prezentacja plakatu naukowego: 

a) punktacja za prezentację plakatu naukowego na konferencji naukowej:  

 międzynarodowej – 5,00 pkt, przy czym przez konferencję międzynarodową należy 

rozumieć konferencję odbywającą się poza terytorium RP lub konferencję odbywającą 

się na terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników (czyli prezentujących 

referaty lub plakaty naukowe) reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe lub badawcze, 

 krajowej – 3,00 pkt, przy czym przez konferencję krajową należy rozumieć konferencję, 

w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych lub 

badawczych, 

 uczelnianej – 1,00 pkt, przy czym przez konferencję uczelnianą należy rozumieć 

konferencję, która odbyła się na dowolnej uczelni lub niespełniającą  wymogów  wyżej 

wymienionych; 
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b) jeżeli prezentacja plakatowa została przez organizatora konferencji wyróżniona, punktacja 

zostaje zwiększona o 0,50 punktu; 

c) w celu potwierdzenia prezentacji oraz typu  konferencji naukowej, o którym mowa w ust. 9 

pkt 5 lit. a, należy przedłożyć zaświadczenie organizatora lub dyplom zawierający nazwisko 

autora, tytuł prezentowanego plakatu, nazwę, miejsce i termin konferencji oraz pełny 

program konferencji.   

10. Nie są punktowane osiągnięcia za udział studenta w konkursach, turniejach, warsztatach  

i szkoleniach, w tym  o charakterze naukowym  oraz za członkostwo w organizacjach studenckich 

lub studenckich kołach naukowych.  

11. Jeżeli osiągnięcia naukowe dotyczące jednego tematu naukowego były zaprezentowane 

w różnych formach, np. jako publikacja, prezentacja plakatowa, wygłoszenie referatu na 

konferencji naukowej, lub równocześnie były wynikiem udziału w przedsięwzięciach określonych  

w ust. 9 pkt 2 lub w ust. 9 pkt 3, student może otrzymać punkty tylko z jednego tytułu wskazanego 

we wniosku. Jeżeli student nie dokona wyboru na wniosku, punktowane osiągnięcie wskazuje 

właściwy dla danego kierunku studiów dyrektor studiów. 

12. Weryfikacji  wskazanej  przez studenta liczby punktów za osiągnięcia, o których mowa w ust. 9, 

dokonuje właściwy dla danego kierunku studiów dyrektor studiów.     

13. W przypadku stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – za osiągnięcia artystyczne, 

udokumentowane według poniższych zasad przyznawana jest następująca liczba punktów: 

1) za autorstwo/współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, 

muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, 

wystawach lub przeglądach:   

a) międzynarodowych – 3,00 pkt, przy czym przez wydarzenie międzynarodowe należy 

rozumieć wydarzenie odbywające się poza terytorium RP lub odbywające się na terytorium 

RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentuje inne kraje niż Polskę, 

b) krajowych – 2,00 pkt, przy czym przez wydarzenie krajowe należy rozumieć takie 

wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 ośrodków kulturalnych lub 

naukowych, 

c) uczelnianych – 1,00 pkt, przy czym przez wydarzenie uczelniane należy rozumieć 

wydarzenie, które odbyło się na dowolnej uczelni lub niespełniające  wymogów  wyżej 

wymienionych; 

2) jeżeli uczestnik uzyskał miejsce od I do III,  punktacja zostaje zwiększona o 3,00 pkt; 

3) w celu potwierdzenia osiągnięć oraz typu wydarzenia, o którym mowa w ust. 13 pkt 1 należy 

przedłożyć dyplom, certyfikat lub zaświadczenie organizatora oraz pełny program wydarzenia.  

14. Weryfikacji wskazanej przez studenta liczby punktów za osiągnięcia, o których mowa w ust. 13, 

dokonuje właściwy dla danego kierunku studiów dyrektor studiów.  

15. W przypadku stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie co najmniej krajowym  przyznawana jest następująca liczba punktów:   

1) nominacja olimpijska lub paraolimpijska – 25,00 pkt, osiągnięcie musi być potwierdzone 

w formie pisemnej przez zarząd główny danej dyscypliny;  

2) za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie międzynarodowym  

o randze mistrzowskiej Europy lub świata, osiągnięcie musi być potwierdzone w formie 

pisemnej  przez międzynarodowy związek sportowy danej dyscypliny:  

a) I miejsce – 25,00 pkt,  
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b) II miejsce – 20,00 pkt,  

c) III miejsce – 15,00 pkt; 

3) za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie krajowym o randze 

mistrzowskiej Polski - osiągnięcie musi zostać potwierdzone w formie pisemnej przez związek 

sportowy danej dyscypliny - oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, w tym na uczelniach 

społeczno-przyrodniczych, osiągnięcie musi zostać potwierdzone w formie pisemnej przez ZG 

AZS lub kierownika SWFiS lub upoważnionego przez niego pracownika SWFiS :  

a) I miejsce – 6,00 pkt,  

b) II miejsce – 5,50  pkt,  

c) III miejsce – 5,00 pkt. 

16. Weryfikacji wskazanej przez studenta liczby punktów za osiągnięcia, o których mowa w ust. 15, 

dokonuje kierownik SWFiS lub upoważniony przez niego pracownik SWFiS. 

17. Punkty za osiągnięcia, o których mowa w ust. 9, ust. 13 oraz ust. 15, przyznaje – na podstawie 

złożonej dokumentacji – prorektor właściwy ds. studentów.  

18. Osiągnięcia określone w ust. 7, ust. 9, ust. 13 i ust. 15 muszą zostać uzyskane:   

1) w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku 

złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora - w przypadku osób rozpoczynających rok 

studiów od semestru zimowego danego roku akademickiego;  

2) w okresie od 1 marca poprzedzającego złożenie wniosku do końca lutego roku złożenia 

wniosku o przyznanie stypendium - w przypadku osób rozpoczynających rok studiów od 

semestru letniego danego roku akademickiego.  

19. Po zakończeniu roku akademickiego sporządza się listę rankingową studentów danego kierunku, 

roku, formy i stopnia studiów, którzy spełnili łącznie następujące warunki:  

1) uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć i złożyli z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy 

przewidziane na dany rok  w planie studiów; natomiast w przypadku studentów I roku studiów 

II stopnia, którzy ukończyli 7-semestralne studia inżynierskie - wszystkie egzaminy 

przewidziane na siódmy semestr, 

2) złożyli w wyznaczonym przez rektora terminie w ZSSiS wniosek wraz z dokumentami 

poświadczającymi uzyskanie osiągnięć, który to został uprzednio wygenerowany 

i zarejestrowany w USOSweb.   

20. Studenci zostają umieszczeni na liście rankingowej według uzyskanej liczby punktów – od 

najwyższej do najniższej, a jeżeli uzyskali taką samą liczbę punktów – alfabetycznie według 

nazwisk.  

21. Lista rankingowa studentów danego kierunku, roku, formy i stopnia studiów tworzona jest na 

podstawie punktacji wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:  

          punktacja studenta = średnia ocen studenta + [(punkty za wyniki w nauce + suma punktów za 

osiągnięcia naukowe + suma punktów za osiągnięcia sportowe + suma 

punktów za osiągnięcia artystyczne)/największa liczba punktów uzyskana 

przez studentów umieszczonych na liście rankingowej ]* 2,5  

  

gdzie: 

 punkty za wyniki w nauce obliczane są wg wzoru – (średnia ocen studenta – 3,99)*2,5, z tym że 

studentom, którzy nie spełnili warunku zawartego w ust. 7, tj. nie uzyskali średniej ocen co 

najmniej w wysokości 4,00, zostanie przyjęta wartość zero,  
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 liczba punktów studenta za osiągnięcia naukowe ustalana jest zgodnie z ust. 9, za osiągnięcia 

artystyczne ustalana jest zgodnie z ust. 13, a za osiągnięcia sportowe ustalana jest zgodnie 

z ust.  15,  

 największa liczba punktów za osiągnięcia odnosi się do studentów w ramach danego kierunku, 

roku, formy i stopnia studiów ujętych na liście rankingowej.  

22. Jeżeli średnia ocen została wyliczona według innej skali ocen niż 2,00-5,00, wniosek studenta 

zostanie rozpatrzony przez rektora indywidualnie.  

23. Maksymalna liczba stypendystów stypendium rektora wynosi 10% studentów danego kierunku, 

roku, stopnia i formy studiów. 

24. Liczba studentów danego kierunku, roku, stopnia  i formy ustalana jest: 

 na pierwszy dzień roboczy listopada - w przypadku ustalania rankingu studentów 

ubiegających się o stypendium rektora od semestru zimowego, 

 na pierwszy dzień roboczy marca w przypadku ustalania rankingu studentów ubiegających się 

o stypendium rektora od semestru letniego. 

25. Obliczeń maksymalnej liczby stypendystów oraz przyporządkowania ich do poszczególnych stawek 

stypendialnych dokonuje się z zastosowaniem reguł matematycznych, tzn. jeśli pierwszą 

odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem, natomiast jeśli 

pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem. 

26. Stypendium rektora otrzymują studenci, którzy spełnili warunki określone w ust. 2 oraz  

mieszczący się w limicie zawartym w ust. 23. Pozostali studenci nie otrzymują stypendium rektora, 

z zastrzeżeniem ust. 28 ust. 2 lit. b oraz ust. 30  i ust. 31.  

27. Jeżeli student został umieszczony na kilku listach rankingowych na UEP lub uzyskał prawo do 

otrzymywania stypendium rektora na innej uczelni, stypendium rektora zostanie mu przyznane 

tylko z jednego tytułu i na jednej uczelni według jego wyboru.  

28. Ustala się dwie stawki stypendium dla studentów umieszczonych na listach rankingowych 

i spełniających warunki do jego przyznania:  

1) I stawkę stypendium:   

a) otrzyma 50% studentów o najwyższej liczbie punktów mieszczących się w limicie,  

o którym mowa w ust. 23,   

b) otrzymają studenci posiadający taką samą liczbę punktów jak ostatnia osoba, której prawo 

do  otrzymania stypendium w stawce I zostało ustalone na podstawie lit. a; 

2) II stawkę stypendium:   

a) otrzymają pozostali studenci mieszczący się w limicie, o którym mowa w ust. 23, a nie 

zostali zakwalifikowani do otrzymania stypendium według stawki I,  

b) otrzymają studenci posiadający taką samą liczbę punktów jak ostatnia osoba, której prawo 

do otrzymania stypendium w stawce II zostało ustalone na podstawie lit. a.   

29. Zwiększenie liczby stypendystów, wynikające z zastosowania warunku, o którym mowa w ust. 28 

pkt 1 lit. b oraz w ust. 28 pkt 2 lit. b, nie stanowi podstawy do zwiększenia limitów, o których 

mowa w ust. 23.  

30.  Studenci, którzy w poprzednim roku odbywali studia za granicą, co najmniej przez jeden semestr,  

i nie zostali ujęci na liście rankingowej z powodu nieotrzymania z uczelni zagranicznej informacji  

o uzyskaniu zaliczenia i złożeniu wszystkich egzaminów, mogą po jej uzupełnieniu, na swój 

wniosek, otrzymać stypendium rektora według stawki ustalonej na właściwej dla studenta liście 

rankingowej.  
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31. Lista rankingowa zaakceptowana przez prorektora właściwego ds. studentów jest niezmienna. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania od nieprzyznanego stypendium rektora lub 

przyznania w innej stawce, studentowi zostanie ustalone prawo do tego świadczenia lub jego 

wysokość, według stawki ustalonej na właściwej dla studenta liście rankingowej.  

 

 

§ 5  

Stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich 

1. Stypendium może otrzymać doktorant studiów doktoranckich na swój wniosek złożony 

w jednostce organizacyjnej UEP prowadzącej obsługę studiów doktoranckich.   

2. Dla celów przyznania stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich  sporządzane są 

dla każdych studiów doktoranckich listy rankingowe uczestników każdego roku danych studiów 

doktoranckich. Na liście rankingowej danego roku umieszcza się razem uczestników studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku studiów doktoranckich międzywydziałowych listy 

rankingowe sporządzane są dla każdego roku danych międzywydziałowych studiów doktoranckich. 

3. Na listach rankingowych umieszcza się tylko uczestników danego roku, danych studiów 

doktoranckich, którzy spełnili  łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium albo ostatnim ocenianym 

roku studiów doktoranckich z egzaminów objętych programem studiów średnią ocen nie mniejszą 

niż 4,00; 

w przypadku, gdy na danym roku studiów w programie nie przewidziano żadnych egzaminów średnia 

ocen, o której wyżej mowa, dotyczy przewidzianych w programie zaliczeń; 

2) dostarczyli w wyznaczonym terminie pozytywną opinię opiekuna naukowego o postępach 

w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 

3) dostarczą w wyznaczonym terminie opinię właściwego kierownika katedry lub kierownika innej 

jednostki organizacyjnej, w której doktorant prowadził dydaktykę, o szczególnym 

zaangażowaniu  w  pracy  dydaktycznej  –  dotyczy  uczestników  studiów  stacjonarnych. 

4. O miejscu danego uczestnika drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich na liście rankingowej 

decyduje suma punktów uzyskanych przez niego za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim. 

5. Kryteria  oceny  osiągnięć  wraz  z  odpowiadającą  im  liczbą  punktów  określa  poniższa  tabela: 

 

Kryterium Liczba punktów 

publikacja w języku polskim 

punktowana / niepunktowana 

 

wg klasyfikacji MNiSW 

2 

publikacja w języku obcym 

punktowana /niepunktowana 

 

wg klasyfikacji MNiSW 

4 
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uczestnictwo w konferencji krajowej z wygłoszonym referatem lub 

zaprezentowanym plakatem naukowym 

                         1 

uczestnictwo w konferencji międzynarodowej z wygłoszonym referatem 

lub zaprezentowanym plakatem naukowym 

                         2 

ocena z egzaminu / w przypadku, gdy na danym roku studiów nie 

przewidziano żadnych egzaminów – ocena z zaliczeń: 

bdb  

db pl  

db 

 
 

 

4 

3 
 

           2,5 

otwarcie przewodu doktorskiego (na podstawie uchwały rady wydziału/ 
złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów) 

           15 

złożenie wniosku o sfinansowanie projektu  badawczego 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
uzyskanie dofinansowania do projektu badawczego 

5 

 
---------------------------------- 

 
           10 

 

6. Przez „punktowane publikacje w języku polskim i publikacje w języku obcym” rozumie się 

wyłącznie publikacje naukowe opublikowane w trakcie roku akademickiego poprzedzającego 

złożenie wniosku. Przypisanie wysokości punktów dokonuje się na podstawie wykazu czasopism  

wydanych  przez  ministra  właściwego  ds. szkolnictwa wyższego obowiązującego od 

1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku.  

Wykaz czasopism punktowanych w języku polskim i w językach obcych zamieszczony jest na 

stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

7. Warunkiem uznania doktorantowi studiów doktoranckich punktów za publikację jest jej wpisanie 

do odpowiedniego rejestru osiągnięć naukowych prowadzonego przez UEP. 

W przypadku publikacji zbiorowych liczbę punktów przyznanych za daną publikację dzieli się przez 

liczbę jej autorów. 

8. Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej jest punktowane w przypadku, gdy spełnione są łącznie 

dwa  warunki: 

1) doktorant studiów doktoranckich wygłosi referat albo zaprezentuje plakat naukowy  w języku obcym 

(rozumianym, jako inny niż język ojczysty doktoranta), 

2) aktywny udział w konferencji zostanie wpisany do Bazy odpowiedniego rejestru osiągnięć 

naukowych prowadzonego przez UEP w formie elektronicznej. 

9. Konferencją międzynarodową w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: 

1) konferencja odbywająca się poza terytorium RP lub 

2) konferencja odbywająca się na terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników (czyli 

prezentujących referaty lub plakaty naukowe) reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe lub 

badawcze. 

Podstawą określenia międzynarodowego charakteru konferencji jest jej program. 
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Aktywny udział w konferencji, o której mowa w niniejszym punkcie należy potwierdzić 

programem konferencji lub certyfikatem/zaświadczeniem wystawionym przez organizatorów 

konferencji. 

10. Punkty za otwarcie przewodu doktorskiego są przyznawane tylko raz, w ramach oceny osiągnięć 

naukowych w roku akademickim, w którym otwarcie przewodu nastąpiło.  

11. Przez złożenie wniosku o sfinansowanie projektu badawczego rozumie się złożenie co najmniej 

jednego wniosku samodzielnie lub w zespole, którego jednostką realizującą będzie UEP, 

a jednostką finansującą  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki lub 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub inna instytucja. Punkty za złożenie wniosku są 

przyznawane w odniesieniu do danego wniosku tylko raz – w ramach oceny osiągnięć 

naukowych w roku akademickim, w którym złożenie wniosku o sfinansowanie projektu 

nastąpiło. 

 Warunkiem uznania doktorantowi studiów doktoranckich punktów za złożenie wniosku 

o sfinansowanie  projektu  jest dostarczenie potwierdzenia złożenia wniosku w sposób 

przewidziany dla danego projektu. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest zaświadczenie 

wydawane przez Kierownika Działu Badań Naukowych na wniosek zainteresowanego 

z wyszczególnieniem podstawowych informacji o projekcie takich jak kierownik projektu, nazwa, 

itp. 

12. Warunkiem uznania doktorantowi studiów doktoranckich punktów za uzyskanie dofinansowania 

do projektu badawczego jest dołączenie do wniosku kserokopii pisemnego zawiadomienia 

o uzyskaniu dofinansowania do projektu, potwierdzonej przez kierownika katedry. Punkty za 

uzyskanie dofinansowania są przyznawane, w odniesieniu do danego wniosku, tylko raz – 

w ramach oceny osiągnięć naukowych w roku akademickim, w którym dofinansowanie 

nastąpiło. 

13. Wnioski złożone przez doktorantów studiów doktoranckich są badane przez właściwą 

Doktorancką Komisję Stypendialną pod względem formalnym. W przypadku konieczności 

uzupełnienia wniosków przewodniczący Komisji, działając z upoważnienia rektora, wzywa 

doktoranta do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. Wniosek nieuzupełniony 

w terminie rektor pozostawia bez rozpatrzenia. 

14. Wnioski spełniające wymogi formalne są oceniane przez Komisję pod względem merytorycznym. 

15. Na podstawie oceny merytorycznej wniosków Komisja sporządza listę rankingową obejmującą 

doktorantów danego roku, danych studiów doktoranckich wraz z propozycją, którym z tych 

doktorantów  powinno być przyznane stypendium. 

16. Komisja przekazuje rektorowi listę rankingową rektorowi celem podjęcia decyzji o przyznaniu 

stypendium. 

17. Ze względu na konieczność wezwania wnioskodawców do ewentualnego uzupełnienia złożonych 

wniosków, przewiduje się, że decyzje w sprawie przyznania stypendium zostaną wydane przez 

rektora do końca listopada.  

18. Rektor ustala limit stypendiów rektora dla doktorantów studiów doktoranckich UEP, dzieląc 

kwotę przyznaną na stypendia rektora dla doktorantów przez kwotę pojedynczego stypendium, 
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którego wysokość została określona w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

19. Limit stypendiów rektora określony zgodnie z ust. 18 dzielony jest proporcjonalnie do liczby 

doktorantów na poszczególnych studiach doktoranckich i na poszczególnych latach tych studiów, 

z tym zastrzeżeniem, że na każdych studiach doktoranckich i roku, co najmniej jedna osoba 

otrzymuje stypendium. Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów może dokonać 

przesunięcia środków na danych studiach doktoranckich pomiędzy poszczególnymi latami tych 

studiów. 

20. Stypendium jest przyznawane według kolejności na liście rankingowej danych studiów 

doktoranckich, sporządzanych dla każdego roku studiów doktoranckich, aż do wyczerpania 

limitu. W przypadku, jeżeli jeden lub więcej uczestników studiów doktoranckich uzyska taką 

samą liczbę punków jak ostatni uczestnik mieszczący się w limicie, osobie tej (osobom tym) 

również przyznawane jest stypendium. W takim jednak przypadku rektor może podjąć decyzję  

o obniżeniu stawki stypendium na danych studiach doktoranckich i roku tak, aby nie została 

przekroczona kwota środków przewidziana na stypendia dla doktorantów studiów 

doktoranckich. 

21. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantów studiów doktoranckich zawarty jest 

w załączniku nr 6  do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

Zapomoga 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi studiów doktoranckich, który znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:  

1) urodzenia dziecka;   

2) ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny;  

3) śmierci bliskiego członka rodziny; 

4) klęski żywiołowej; 

5) i innych.  

2. Student/doktorant studiów doktoranckich ubiega się o przyznanie zapomogi na podstawie wniosku 

wygenerowanego przez USOSweb – wydrukowanego, podpisanego, złożonego w wersji papierowej 

do ZSSiS. Do wniosku student/doktorant jest obowiązany przedłożyć dokumenty: 

1) przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się 

o stypendium socjalne;  

2) poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie 

zapomogi; 

3) potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej (imienne faktury, rachunki itp.).  

3. Student/doktorant studiów doktoranckich może się ubiegać o zapomogę w ciągu 3 miesięcy od 

zaistnienia zdarzenia, które miało miejsce w okresie trwania studiów.  

Student/doktorant studiów doktoranckich może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku 

akademickim, za każdym razem tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.  
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§ 7 

Miejsce w domu studenckim  

1. Student/doktorant studiów doktoranckich może ubiegać się o:  

a) zakwaterowanie w domu studenckim, 

b) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uczelni. 

2. Kryteria obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków o miejsce w domu studenckim i tryb ubiegania 

się o miejsce na dany rok akademicki są ogłaszane w formie komunikatu rektora.  

3. Informacje o przyznaniu miejsca w domu studenckim na następny rok akademicki zostają podane 

do wiadomości ubiegającym się przez Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych Biura Obsługi 

Studenta.  

4. Student/doktorant studiów doktoranckich, który otrzymał miejsce w domu studenckim, wnosi 

opłatę za to miejsce w wysokości określonej w zarządzeniu rektora w sprawie opłat za korzystanie 

z miejsc noclegowych w domach studenckich.   

5. Szczegółowe zasady korzystania z domu studenckiego określone są w załączniku nr 11 do 

niniejszego Regulaminu.  

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych przez ubiegającego się o świadczenia jest 

warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku.   

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – wnioskujący nie jest zobowiązany  
do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia ubieganie się o świadczenia. Odmowa 
przekazania danych oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 

10, 61-875 Poznań, tel. +48 61 856 90 00, NIP: 777-00-05-497 REGON 00000-1525. 

4. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 

oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; 

pokój 1715 Collegium Altum. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu ustalenia uprawnień 

do przyznania i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

7. Dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą przez okres pięciu lat poczynając  

od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia studiów z zastrzeżeniem, że po upływie 

tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe. 

8. Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez osoby 

zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w oparciu o umowy cywilnoprawne –  

na podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych. 

mailto:rodo@ue.poznan.pl
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Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych 

usługi serwisowania systemów informatycznych – na podstawie udzielonych przez Administratora 

danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych albo zawartych z tymi podmiotami 

umów powierzenia danych. 

9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora danych dostępu  

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –  

w granicach prawem dozwolonych.  

Osoba, której dane są przetwarzane, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wnioskujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył 

Administratorowi danych oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez 

przeszkód ze strony Administratora danych. 

10. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  

w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych 

jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

§ 9  

Postanowienia końcowe  

1. Świadczenia wypłacone studentowi/doktorantowi studiów doktoranckich za okres, w którym 

utracił do nich prawo lub na podstawie błędnych, niepełnych informacji podlegają zwrotowi na 

podstawie art. 410 Kodeksu cywilnego.   

2. Student/doktorant studiów doktoranckich, który uzyskał świadczenia określone w § 1 ust. 1 na 

podstawie nieprawdziwych danych, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów/doktorantów studiów doktoranckich 

niebędących obywatelami polskimi, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie dokumentów w języku obcym o ile 

dołączone zostanie tłumaczenie tłumacza przysięgłego.  

 

§ 10  

Wykaz załączników  

Załącznik nr 1  –  Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń  

Załącznik nr 2  –  Terminy wypłaty świadczeń 

Załącznik nr 3 –   Stawki stypendialne  
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Załącznik nr 4 – Wysokość dochodu uprawniającego studenta/doktoranta studiów doktoranckich 

                               do ubiegania się o stypendium socjalne 

Załącznik nr 5 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich  

Załącznik nr 6 – Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich   

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o  dochodach nieopodatkowanych (dostępne także w USOSweb) 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (dostępne 

                               także w USOSweb) 

Załącznik nr 9 –  Oświadczenie o utrudnionym dojeździe  do Uczelni  

Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 11 – Przepisy porządkowe domów studenckich.  

 

  

                Rektor   

  

 (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


