Informacja na temat stypendiów ministra
za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
na rok akademicki 2014/2015
Podstawa prawna:
art. 199 i art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania
doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).
Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant
najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. O stypendium nie
mogą się ubiegać doktoranci jednostek naukowych.
Warunki przyznawania stypendium ministra
Stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane doktorantowi, który
spełnił łącznie następujące warunki:
1) wykazał się postępami w pracy naukowej;
2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w
poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014), klasyfikujące go wśród 5%
najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia
rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2014 r.
Spełnienie warunku 1 wymaga określenia we wniosku stopnia realizacji postępów w pracy
naukowej w danej uczelni, w tym postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
(wyrażonego w formie opisowej lub procentowej).
Spełnienie warunku 2 wymaga określenia we wniosku listy przedmiotów kończących się
egzaminem na ocenę objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim
2013/2014 wraz z oceną wyrażoną liczbowo. Podanie takiej listy przedmiotów wraz z
ocenami jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż wyniki te klasyfikowały doktoranta wśród
5% najlepszych w danej dziedzinie. Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w
danej dziedzinie w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości
doktorantów.
Warunku 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli brak postępów w pracy naukowej lub wyników
egzaminów w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014) był spowodowany narodzinami
dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę
następujące osiągnięcia:
co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o
zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię
lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę
następujące osiągnięcia:
wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z
innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę
następujące osiągnięcia:
udział w igrzyskach olimpijskich;
udział w mistrzostwach świata;
1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki
sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra
Sportu i Turystyki.
Jeżeli doktorant posiada jednocześnie osiągnięcia naukowe i sportowe albo naukowe i
artystyczne albo artystyczne i sportowe, składa wniosek podając w nim osiągnięcia obu
typów.
Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku
Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia
studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2014 r., a wysokie wyniki z egzaminów –
uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014).
W przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą
brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania
stypendium.

Tryb składania wniosku przez doktoranta
Doktorant składa wypełniony wniosek o stypendium Dziekanowi Wydziału Wychowania
Fizycznego. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia doktoranta - rodzaje
potwierdzeń osiągnięć – tabela w pkt. X na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-zawybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2014-2015.html
Termin składania wniosku do 30 września 2014 r.
Tryb składania wniosków przez uczelnie
Zgodnie z art. 199c ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra Rektor Uczelni. Każdy
wniosek wymaga opinii rady wydziału. Opinia rady wydziału może dotyczyć wyłącznie
kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza możliwość
negatywnego zaopiniowania wniosków, które nie spełniają choćby jednego z warunków
wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Sposób opiniowania wniosków o stypendium
ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości doktorantów. Rektor uczelni przekazuje
Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane Ministrowi
w terminie do 15 października 2014 r.
Wzór wniosku oraz szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra
dostępna jest na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-zawybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

