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Poznań, dnia 28 czerwca 2018 roku 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
w sprawie stypendiów MNiSW na rok akad. 2018/2019 
oraz innych stypendiów dostępnych dla doktorantów 

 

 
Dnia 28 czerwca 2018 roku w serwisie MNiSW ukazało się ogłoszenie w sprawie stypen-
diów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019. Podobnie jak w roku ubie-
głym doktorant jedynie przedstawia Rektorowi (za pośrednictwem Dziekana) swoją kandy-
daturę, dostarczając dwa wypełnione formularze wniosku wraz z jego wersją elektro-
niczną (plik MS Word), dołączając do niej jeden komplet dokumentów dotyczących osią-
gnięć mających stanowić podstawę rozpatrzenia jego kandydatury oraz oświadczenie  
o zgodzie lub braku zgody na opublikowanie imienia i nazwiska w serwisie Ministerstwa  
w przypadku przyznania świadczenia. W związku z tym informuję, że swoje kandydatury 
zainteresowani składają wraz z w.w. dokumentami oraz podanym adresem koresponden-
cyjnym do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (Dziekani) wła-
ściwych dla odbywanych studiów, w wyznaczonych przez nich terminach umożliwiających 
obligatoryjne zaopiniowanie na wrześniowych posiedzeniach rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych Uczelni (Wydziały) kompletnych i zweryfikowanych zgłoszeń. Na ich pod-
stawie, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Rad Wydziałów, JM Rektor przedstawi 
wnioski Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Szczegółowe zasady dokumentowania osiągnięć, jak również kryteria ich oceny oraz in-
formacje, m.in. związane z art. 14 ust. 1 i 2 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 ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. dotyczące RODO) dostępne są  

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

SD-1622-2017/2018 (a) 

Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej 

 

 
ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań 
tel. +48 61 829 43 40, +48 61 829 44 20 
ssduam@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

mailto:ssduam@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl


SD-1622-2017/2018 (a) strona 2 z 2 

w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
Dokumenty i informacje pomocne podczas wnioskowania dostępne są pod adresem 
http://dn.home.amu.edu.pl/doktoranci/minister-2018-19/ 
 
 
UWAGA 
Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, podczas ustalania sytua-
cji materialnej doktorantów nie są uznawane za dochód nie tylko stypendia przyznawane  
z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (w tym stypendia MNiSW), ale 
również: 
1) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (w tym stypendia na kierunkach zamawia-
nych), 

b) nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez pań-
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

2) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu 
terytorialnego, 

4) stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) – organizacje pożytku publicznego, 
fundacje, stowarzyszenia. 

 
Katalog świadczeń nie uwzględnianych podczas ustalania sytuacji materialnej doktoranta 
ubiegającego się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na podsta-
wie kryteriów ekonomicznych oznacza, że zainteresowanie doktorantów alternatywnymi 
źródłami finansowania studiów w zakresie podstawowym oraz finansowania poszerzenia 
studiów (w tym wymienione wyżej stypendia ze źródeł zewnętrznych) nie ma wpływu na 
uprawnienia do otrzymywania świadczeń przyznawanych na podstawie sytuacji material-
nej. Warto o tym pamiętać i w związku z tym zachęcam doktorantów do wykorzystywania 
możliwości ubiegania się o rozmaite stypendia zewnętrzne. 
 
 
 
 
 

dr Przemysław Rachowiak 
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej 

http://dn.home.amu.edu.pl/doktoranci/minister-2018-19/


 stypendium ministra  
 na rok akademicki 2018/2019 

 
1.
o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne 

Ministra Nauki  
w sprawie 

doktorantom (Dz. U. poz. 1051)  
z odbywanymi studiami  

. 
 

 
 

doktoranckich, 
8 r. lub 

planowane na rok akademicki 2018/2019, 
w przypadku 
stypendium ministra w poprzednich latach  

akademickiego, m otrzymali ostatnie 
stypendium ministra. 

 

3. W przypadku  we wniosku  
 

publikacje w czasopismach spoza wykazu czasopism 
naukowych  lub C 
(www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/), 

 

krajowy, 
publikacje (monografie) pokonferencyjne lub 

 

konferencji),  
publikacje w toku (w druku, w recenzji, etc.), tj. 

internetowych wersjach czasopism naukowych  nie 
 8 r., 

 

badawczych, etc.),  

pracy w kole naukowym,  

uczelnia ani jednostka naukowa (tj. instytut badawczy 
lub instytut naukowy),  

 

 

 
samodzielnie na 

konferencji, 

 
postery naukowe, plakaty naukowe lub inne 
referaty prezentacje przedstawione podczas 
konferencji, 

 
zagranicznych 

akademickich, 
 

 
doktorantami 

lub naukowcami  
 

reprezentacja z 
 

 nagrody uzyskane w konkursach organizowanych  
w ramach konferencji (np. konkursy na najlepszy 
referat), 

 
 

 nagrody uzyskane w konkursach o przyznanie innych 
 

  
 

4. W przypadku artystycznych we wniosku nie 
  

 ane na festiwalach, 

 
  

o znaczeniu 
e,  

 
projektach artystycznych,  

 
500 egz., 

 
doktoranckimi w danej uczelni. 
 

5. W przypadku w sporcie we wniosku  
 

 wyniki sportowe uzyskane w mistrzostwach Polski (w 
tym akademickich), zawodach pucharu Polski, pucharu 

 lub innych zawodach 
 

 wyniki sportowe uzyskane w 
mistrzostwach Europy, w dyscyplinach 

szachy, sumo), 
 

 
 w 

wymienionych  
 
6. zawartych we wnioskach   

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub 
2 wniosku  

o przyznanie stypendium.  
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