
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2016 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 

wprowadzony zarządzeniem nr 218/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

z dnia 15.12.2014r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 6/2016 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12.04.2016 r. oraz zarządzeniem  

nr 40/2016 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r. 

 

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 30.09.2016r. 

 

 

Warunki przyznawania stypendium doktoranckiego 

 

§ 1 

 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Za wynik 

bardzo dobry, na potrzeby weryfikacji spełnienia przez doktoranta pierwszego roku studiów 

doktoranckich warunku przyznania stypendium doktoranckiego, uznaje się osiągnięcie co 

najmniej 55 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

2. Stypendium doktoranckie na drugim i trzecim roku 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 poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w 

przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

 

 

Warunki przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

 

§ 2 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych określanej w budżecie państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi który znajduje się w grupie 30% doktorantów I roku studiów 

doktoranckich, którzy osiągnęli kolejno najwyższą liczbę punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym. W sytuacji gdy dwóch lub więcej doktorantów I roku studiów doktoranckich, 

uzyskało bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym wyrażające się w identycznej 

ilości punktów, przy jednoczesnym przekroczeniu limitu 30% najlepszych doktorantów na I 



roku studiów doktoranckich uniemożliwiającym przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego wszystkim doktorantom, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym, o zaliczeniu do grupy 30 % najlepszych doktorantów na I roku 

studiów doktoranckich i przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego rozstrzyga 

największa, kolejno uzyskana przez tych doktorantów, liczba punktów za rozmowę 

kwalifikacyjną ustalona zgodnie z rozdziałem I punkt 2.0 wniosku o przyznanie stypendium 

dla uczestników I roku studiów doktoranckich. W sytuacji, gdy liczba punktów za rozmowę 

kwalifikacyjną nie rozstrzygnie sytuacji, o której mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, 

o zaliczeniu do grupy 30 % najlepszych doktorantów na I roku studiów doktoranckich i 

przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego rozstrzyga największa, kolejno uzyskana 

przez tych doktorantów liczba punktów za udokumentowaną aktywność artystyczną lub 

projektową ustalona zgodnie z rozdziałem I punkt 2.0 wniosku o przyznanie stypendium dla 

uczestników I roku studiów doktoranckich. W sytuacji gdy, liczba punktów za rozmowę 

kwalifikacyjną oraz za udokumentowaną aktywność artystyczną lub projektową, zgodnie z 

wcześniejszymi zapisami nie rozstrzygnie sytuacji, o której mowa w zdaniu drugim 

niniejszego ustępu , o zaliczeniu do grupy 30 % najlepszych doktorantów na I roku studiów 

doktoranckich i przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego rozstrzyga największa, 

kolejno uzyskana przez tych doktorantów, liczba punktów za opis koncepcji projektu 

artystyczno lub projektowo badawczego planowanej pracy doktorskiej ustalona zgodnie z 

rozdziałem I punkt 2.0 wniosku o przyznanie stypendium dla uczestników I roku studiów 

doktoranckich. W sytuacji gdy, liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną, za 

udokumentowaną aktywność artystyczną lub projektową oraz za opis koncepcji projektu 

artystyczno lub projektowo badawczego planowanej pracy doktorskiej, zgodnie z 

wcześniejszymi zapisami nie rozstrzygnie sytuacji, o której mowa w zdaniu drugim 

niniejszego ustępu, o zaliczeniu do grupy 30 % najlepszych doktorantów na I roku studiów 

doktoranckich i przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego rozstrzyga największa, 

kolejno uzyskana przez tych doktorantów, liczba punktów za autorską dokumentację 

artystyczną lub projektową ustalona zgodnie z rozdziałem I punkt 2.0 wniosku o przyznanie 

stypendium dla uczestników I roku studiów doktoranckich. 

 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i trzecim roku studiów doktoranckich 

może być przyznane doktorantowi, wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej, 

który znajduje się w grupie 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów 

doktoranckich oraz 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 poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w 

przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

 

4. Listę rankingową 30% najlepszych doktorantów na II oraz III roku studiów doktoranckich 

sporządza się przy uwzględnieniu kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

zawartych we wniosku o przyznanie stypendium dla uczestników II i III roku studiów 

doktoranckich stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

5. W sytuacji gdy dwóch lub więcej doktorantów II albo III roku studiów doktoranckich, 

uzyskało identyczną ilość punktów na liście rankingowej najlepszych doktorantów danego 



roku studiów doktoranckich, przy jednoczesnym przekroczeniu limitu 30% najlepszych 

doktorantów na danym roku studiów doktoranckich uniemożliwiającym przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego wszystkim doktorantom, którzy uzyskali identyczną 

ilość punktów na liście rankingowej, o zaliczeniu do grupy 30 % najlepszych doktorantów na 

danym roku studiów doktoranckich i przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego 

rozstrzyga największa, kolejno uzyskana przez tych studentów liczba punktów za 

zaangażowanie w ramach praktyk zawodowych, ustalona zgodnie z rozdziałem II punkt 3.0 

wniosku o przyznanie stypendium dla uczestników II i III roku studiów doktoranckich. 

 

 Środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego 

 

§ 3 

 

Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów, któremu nie przyznano stypendium 

doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium 

doktoranckiego. Kwota zwiększenia  staje się stypendium doktoranckim. 

 

 

Wysokość i okres przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego 

 

§ 4 

 

1. Wysokość stypendiów o których mowa w § 1, 2 w danym roku akademickim ustala Rektor,  

w zależności od możliwości finansowych Uczelni, przy uwzględnieniu warunku, że 

stypendium doktoranckie o którym mowa w § 1, nie może być niższe niż 60 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich oraz iż minimalna wysokość kwoty zwiększenia, o której mowa w § 2 wynosi 

800 zł. 

 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy 

kalendarzowych ze środków przeznaczonych na ten cel, pochodzących z budżetu ASP. 

 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 

miesięcy kalendarzowych ze środków przeznaczonych na ten cel. 

 

4. Stypendia o których mowa w § 1, 2 są przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta:  

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o 

których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w: 

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

wyższym, 



b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 

2016 r.  poz. 371, z późn. zm.), 

c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j.: Dz. U. z 

2016  r., poz. 572, z późn. zm.); 

5) 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. 

5. Procentowy udział doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium doktoranckie w liczbie uczestników 

stacjonarnych Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich, którzy 

rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem akademickim, nie może być mniejszy niż 

procentowy udział liczby doktorantów, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku 

akademickim 2015/2016, w liczbie uczestników studiów doktoranckich odbywających 

stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w tym roku 

akademickim. 

 

Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego 

 

§ 5 

 

1.Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego, o których mowa w 

§ 1, 2 przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką (dalej zwaną Komisją), 

powołaną przez Rektora, wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego lub o 

zwiększenie stypendium doktoranckiego. 

 

2.W skład Komisji wchodzi czterech nauczycieli akademickich ASP posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego 

sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na 

podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni 

funkcję przewodniczącego Komisji oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez 

właściwy organ samorządu doktorantów. 

 

3.Doktorant składa wniosek o przyznanie świadczeń o których mowa w § 1, § 2 do 

Kierownika Studiów Doktoranckich w określonym przez niego terminie. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kierownik Studiów Doktoranckich 

niezwłocznie przekazuje prawidłowo złożone wnioski wraz z wymaganą dokumentacją 

Komisji. 

 

4.Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o zwiększenie stypendium 

doktoranckiego zawiera:  

a) dane osobowe doktoranta ( imię, nazwisko, numer PESEL a w przypadku jego braku - 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów 

doktoranckich), 

b) opinię opiekuna naukowego albo promotora w przypadku ubiegania się o stypendium 

doktoranckie lub o zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych 

latach studiów doktoranckich, 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17023650#art%2821%28a%29%29


c) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa § 1, § 2 niniejszego 

regulaminu. 

 

5.Komisja po zaopiniowaniu wniosków przekazuje Rektorowi listę doktorantów, 

rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego zawierającą dane o których mowa w ust 4 powyżej. 

 

6.Lista, o której mowa w ust. 5 powyżej ma charakter rankingu, w którym najwyższą pozycję 

uzyskuje doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów, według ustalonego systemu 

punktacji.  

 

7.Listę rankingową sporządza się przy uwzględnieniu Kryteriów przyznawania stypendium 

doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku zawartych we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego oraz w sprawie przyznania 

zwiększenia stypendium doktoranckiego, okresie pobierania stypendium doktoranckiego, 

okresie pobierania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o wysokości stypendium 

doktoranckiego, o wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. 

Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 nie służy odwołanie, jednakże doktorant niezadowolony 

z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, do 

wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) dotyczące odwołań 

od decyzji. 

 

3. Decyzja Rektora w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. 

Do decyzji Rektora w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 718, z późn. zm.) o zaskarżaniu 

decyzji do sądu administracyjnego. 

 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego na ten okres 

w zależności od możliwości finansowych Uczelni. 

 

§ 7 

 

1. Wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego nie 

wstrzymuje się w przypadku:  

a) uczestniczenia doktoranta w badaniach zespołowych, badaniach naukowych lub 

działalności artystycznej poza ASP w Gdańsku, w tym również za granicą;  

b) pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych lub 

odbywania zagranicznego stażu artystycznego/ badawczego.  

 



2. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium 

doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż iż 

określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę z rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się 

środki finansowe w wysokości stanowiącej odpowiednio iloczyn kwoty otrzymywanego 

miesięcznie stypendium doktoranckiego / kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania 

studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

 

3. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, zaprzestaje 

się wypłaty stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego  z 

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

się ostateczna. 

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 8 

 

1. Traci moc Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

wprowadzony Zarządzeniem nr 184/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z 

dnia 12.03.2014 r. 

 

2. Do decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego przyznanych na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium 

doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 184/2014 Rektora Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku z dnia 12.03.2014 r., stosuje się do czasu zakończenia okresu pobierania 

tych świadczeń, postanowienia dotychczasowego Regulaminu. 

 

3. Niniejszy regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wchodzi w 

życie z dniem 30.09.2016 r. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku – „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie 

stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”. 


