
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA SŁUCHACZY STUDIÓW 

DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Romana Gornowicza, 

działającego zgodnie z  § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania i zwiększania stypendiów 

doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich na UP w Poznaniu (Rozporządzenie 

Rektora UP nr 71/2012 z dnia 5 czerwca 2012) została powołana Komisja ds. stypendiów 

doktoranckich w składzie:  

Przewodnicząca: dr hab. Monika Jakubus 

Członkowie: prof. dr hab. Hanna Sulewska  

  prof. dr hab. Leszek Piechnik  

  dr hab. Małgorzata Graczyk  

  mgr inż. Agnieszka Andrzejewska    

Komisja rozpatruje wnioski składane przez słuchaczy zgodnie z podanymi wytycznymi dla 

poszczególnych stypendiów (doktoranckie, dla najlepszych doktorantów, z dotacji 

projakościowej). W tym miejscy należy odnotować, że stypendium dla najlepszych 

doktorantów według Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku i zgodnie z art. 199, ust. 5 może być 

przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich wówczas 

gdy spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich  

b)  wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej      

c) podczas studiów wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

Przedłożone przez doktorantów wnioski stypendialne wraz z odpowiednimi formularzami 

podlegają ocenie i punktacji. W oparciu o zgromadzoną liczbę punktów, Komisja ustala 

ranking osób rekomendowany do przyznania odpowiedniego stypendium, a prezentowany 

Rektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Liczba stypendiów zależy od przyznanej Wydziałowi 

na ten cel kwoty.  

Rozpatrywanie wniosków następować będzie w ciągu 14 dni licząc od ostatniego dnia, 

będącego podanym wcześniej końcowym terminem składania wniosków stypendialnych. W 

odniesieniu do ustaleń podjętych w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, listy osób 

wraz z uzyskaną punktacją z poszczególnych składanych wniosków będą upublicznione na 

stronie internetowej. Także po uzyskaniu od Rektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni listy osób, 

którym zostały przyznane stypendia, zostanie ona podana do publicznej wiadomości.     

Doktorant jest zobowiązany do odebrania decyzji Rektora w sprawie przyznania, bądź 

nieprzyznania stypendium o jakie wnioskował. 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich  

      dr hab. Monika Jakubus  



 

  

 


