Regulamin 
przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 
na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 


Rozdział I – Postanowienia ogólne 

§1
1.	Regulamin określa tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zwanego dalej stypendium projakościowym dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich. 
2.	Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, który nie posiada jeszcze stopnia doktora. Powyższe wymaga złożenia stosownego oświadczenia, którego treść określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.	Uprawnienie do otrzymania stypendium projakościowego przysługuje dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

§2
1.	Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantowi na rok akademicki. 
2.	Stypendium projakościowe może być przyznawane na okres:
a)	od 1 października do 31 grudnia
b)	od 1 stycznia do 30 września
3.	Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty stypendium projakościowego. Stypendium projakościowe staje się stypendium doktoranckim.

§3
1.	Stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
2.	Wysokość stawek stypendium doktoranckiego na poszczególnych latach studiów doktoranckich jest podawana 
w Zarządzeniu Rektora do 30 maja poprzedniego roku akademickiego.
3.	Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.
4.	Wysokość stawki zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych określa corocznie Rektor w drodze zarządzenia.


Rozdział II – Kryteria i zasady przyznawania stypendium doktoranckiego

§4
1.	Doktorant uczestniczący w studiach doktoranckich na kilku kierunkach lub Uczelniach równocześnie może otrzymać stypendium doktoranckie tylko na jednych studiach, według własnego wyboru. Powyższe wymaga złożenia stosownego oświadczenia, którego treść określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.	Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:
a)	Świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa 
w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UM w Lublinie,
b)	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)	stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
d)	stypendiów przyznawanych ze środków funduszu stypendialnego Uniwersytetu na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów, o którym mowa w § 6 ust. 5 Statutu Uniwersytetu.
3.	Stypendium doktoranckie jest przyznawane po uprzednim złożeniu przez doktoranta wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy złożyć do dnia 30 września danego roku wraz z kartą zajęć lub indeksem i Sprawozdaniem z Indywidualnego planu pracy we właściwym dziekanacie, z zastrzeżeniem, że doktoranci pierwszego roku studiów składają tylko wniosek.
4.	Wniosek złożony po terminie 30 września zostaje rozpatrzony ze skutkiem wypłaty stypendium począwszy od następnego miesiąca od daty złożenia.
5.	Dla studentów I roku stypendium doktoranckie jest przyznawane na podstawie punktacji uzyskanej podczas procesu rekrutacji.
6.	Decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor na każdy kolejny rok akademicki w terminie do 15 października.
7.	Stypendium wypłacane jest miesięcznie.
8.	W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich rektor może przyznać stypendium na ten okres w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach. Wniosek o stypendium doktoranckie winien zawierać m. in. opinię promotora, opinię kierownika studiów doktoranckich na temat danego doktoranta oraz wszelkie dokumenty potwierdzające trudną losowo sytuację życiową lub konieczność prowadzenia długotrwałych badań naukowych. Wnioski będą rozpatrywane każdorazowo indywidualnie a decyzje rektora będą uzależnione m. in. od opinii promotora, kierownika studiów doktoranckich oraz posiadanych środków finansowych na ten cel przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Rozdział III – Kryteria i zasady przyznawania stypendium projakościowego

§5
1.	Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może złożyć wniosek o przyznanie stypendium projakościowego.
2.	Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi pierwszego roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.	Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów, na podstawie kryteriów określony niniejszym regulaminem.
4.	W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich stypendium projakościowe nie jest przyznawane.
5.	Stypendia projakościowe przyznawane jest na pisemny wniosek złożony przez doktoranta w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

§6
1.	Stypendium projakościowe dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich jest przyznawane na podstawie osiągnięć doktoranta w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie.
2.	Do przyznania stypendium projakościowego kwalifikuje się 30% doktorantów pierwszego roku, którzy otrzymali najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

§7
1.	Stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów jest przyznawane na podstawie osiągnięć z poprzedniego roku studiów doktoranckich.
2.	Kryteria przyznawania stypendium projakościowego dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich:
I) Ocena postępów pracy naukowej doktoranta dokonana przez opiekuna naukowego/ promotora:
ilość przyznanych punktów odpowiada wartości liczbowej oceny w karcie zajęć (od 3 do 5 pkt.). 

II) Zaangażowanie w pracę dydaktyczną ocenione przez opiekuna naukowego/ promotora:
ocena 3–3,5 – 1 pkt.
ocena 4-4,5 – 2 pkt.
ocena 5 – 3 pkt.

III) Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej:
a)	Czynny udział doktoranta w konferencjach naukowych (łącznie maksymalnie 3 wystąpienia/prezentacje plakatu): 
a.	wystąpienie ustne – 1 pkt.
b.	plakat – 0,5 pkt.
b)	Publikacje doktoranta (pod uwagę brane są publikacje pełnotekstowe o charakterze naukowym, w których doktorant znajduję się wśród pierwszych 10 autorów pracy):

Pod uwagę brane są punkty IF, punkty MNiSzW oraz typ publikacji (prace oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków)
·	Przeliczenie punktacji za IF: wartości IF przypisuje się wartość punktową z zaokrągleniem w górę do 0,5 pkt. (np. IF=2,12 będzie po przeliczeniu wynosić: 2,5 pkt.)
·	Przeliczenie punktacji MNiSzW: wartość punktów MNiSzW mnoży się x 0,1 a wynik zaokrągla się w górę do 0,5 pkt.  (np. MNiSzW = 72pkt będzie po przeliczeniu wynosić 72x0,1 = 7,2 po zaokrągleniu: 7,5 pkt)  
·	Typ publikacji, za każdą pracę: oryginalną – po 1,5 pkt., pracę przeglądową – po 1 pkt., opis przypadku – po 0,5 pkt. 
·	Ostateczną ilość punktów na publikacje oblicza się jako sumę uzyskanych punktów z przeliczonej punktacji za IF, MNiSzW oraz typ publikacji pomnożoną x 0,5  (np. 2,5pkt za IF + 7,5 za punkty MNiSzW + 6 pkt za typ publikacji = 16 pkt) czyli 16 pkt. x 0,5 = 8 pkt 

IV) Podnoszenie kwalifikacji zgodnych z tematyką pracy doktorskiej lub działalnością badawczą prowadzoną przez jednostkę – udział w kursach lub szkoleniach (łącznie maksymalnie w 2 kursach/szkoleniach):
a)	1 kurs/szkolenie – 1 pkt.
b)	≥2 kursy/szkolenia – 2 pkt.
	
V) Uczestnictwo w kursie językowym w danym roku akademickim, poświadczone dokumentem ukończenia danego roku nauki (maksymalnie 2 języki). Wliczane są wszystkie rodzaje kursów językowych realizowanych w Uczelni i poza nią, z wyjątkiem lektoratów objętych programem nauczania na studiach I, II i III stopnia:
a)	1 rok nauki – 1 pkt.,
b)	certyfikat językowy –2 pkt. (uzyskany w poprzednim roku studiów doktoranckich).

VI) Inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz UM w Lublinie (np. organizacja Festiwalu Nauki) 
– 1 pkt.

3. 	Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia doktoranta:
a)	wydruk z bazy danych publikacji naukowych pracowników UM w Lublinie potwierdzony przez pracownika biblioteki,
b)	kserokopie (oryginał do wglądu przy składaniu wniosku):
a.	książeczki zjazdowej z konferencji, w której doktorant brał czynny udział - strona tytułowa, strona zawierająca plan konferencji z podkreśloną pozycją dotyczącą wystąpienia doktoranta (w przypadku wystąpienia ustnego), strona z tekstem abstraktu plakatu (w przypadku uczestnictwa czynnego w sesji plakatowej), 
b.	certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu, 
c.	dokumentu poświadczającego ukończenie danego roku nauki języka obcego,
d.	certyfikatu językowego.
e.	zaświadczenia potwierdzającego inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej podpisanego przez osobę koordynującą (przewodniczący komitetu organizacyjnego wydarzenia).
4. 	W przypadku zmiany kryteriów przyznawania stypendium projakościowego, nowe kryteria zostaną ogłoszone nie później niż do 30 listopada poprzedniego roku akademickiego.

§8
1.	Nabór wniosków dla doktorantów każdego roku studiów doktoranckich na stypendium doktoranckie zaplanowany jest do 7 października. 
2.	Nabór wniosków dla doktorantów każdego roku studiów doktoranckich na stypendium projakościowe odbywa się w dwóch turach: 
a)	dla okresu określonego w §2 ust. 2 lit. a zaplanowany jest do 15 października,
b)	dla okresu określonego w §2 ust. 2 lit. b zaplanowany jest do 31 stycznia,
3.	Nabory zostaną ogłoszone poprzez:
a)	umieszczenie informacji na stronie internetowej UM w Lublinie,
b)	pisemną informację do dziekanatów poszczególnych wydziałów o mającym rozpocząć się naborze.
4.	Termin i miejsce składania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu.
5.	Wnioski będą składane w formie papierowej. 
6.	Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania na pisemną prośbę osoby, która go złożyła.
7.	Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium projakościowego na okres określony w §2 ust. 2 lit. a jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
a)	wniosku o przyznanie stypendium projakościowego (Załącznik nr 2- doktoranci drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich lub Załącznik 2A- doktoranci pierwszego roku studiów doktoranckich),
b)	dokumentów potwierdzających osiągnięcia z zastrzeżeniem, że doktoranci pierwszego roku studiów składają tylko wniosek.
8.	Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium projakościowego na okres określony w §2 ust. 2 lit. b jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
a)	wniosku o przyznanie stypendium projakościowego (Załącznik nr 2- doktoranci drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich lub Załącznik 2A- doktoranci pierwszego roku studiów doktoranckich),
b)	dokumentów potwierdzających osiągnięcia, z zastrzeżeniem że doktoranci pierwszego roku studiów doktoranckich oraz osoby które składały wnioski z załącznikami dla okresu określonego w §2 ust. 2 lit. a składają wyłącznie wniosek stanowiący Załącznik Nr 2A.
9.	Za wnioski złożone w terminie uważa się wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Obowiązek przedłożenia kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie.
10.	W przypadku złożenia wniosku na niewłaściwym druku oraz w przypadku braków w dokumentacji, doktorant otrzymuje informację o obowiązku złożenia wniosku na właściwym druku bądź wykaz brakujących dokumentów (Załącznik nr 3). Dokumenty uzupełnione po terminie składania wniosku w ciągu pięciu dni, będą traktowane jako złożone w terminie. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w powyższym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
11.	Wnioski o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Rozdział IV – Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i projakościowego.

§9
1.	Stypendium doktoranckie i stypendium projakościowe przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez Wydziałowe Komisje opiniujące wnioski o przyznanie stypendium. 
2.	Wydziałowe Komisje opiniujące powołuje Rektor UM w Lublinie odrębnym zarządzeniem, w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.
3.	W skład każdej Wydziałowej Komisji opiniującej wchodzą w ramach danego wydziału:
a)	Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego,
b)	co najmniej dwóch członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
c)	pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną doktorantów,
d)	przedstawiciel doktorantów z danego Wydziału prowadzącego Studia Doktoranckie, wskazany przez Radę Doktorantów UM w Lublinie. 
4.	Ocena wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego przez Wydziałowe Komisje opiniujące dokonywana jest w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru. 
5.	Ocena wniosków o przyznanie stypendium projakościowego dokonywana jest przez Wydziałowe Komisje opiniujące w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. Powyższy termin może zostać przedłużony 
o 7 dni ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków.
6.	Z posiedzeń Wydziałowych Komisji sporządzany jest protokół zawierający listę rankingową wniosków odrębną dla każdego roku studiów doktoranckich.
7.	Po opracowaniu listy rankingowej Wydziałowa Komisja opiniująca akceptuje listę wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania stypendium doktoranckiego i projakościowego.
8.	W sytuacji gdy nie można określić listy doktorantów którym przyznano stypendium projakościowe, ponieważ ostatnia osoba kwalifikująca się do przyznania stypendium ma taka samą liczbę punktów jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście, stypendium jest przyznawane na podstawie dodatkowych kryteriów. Kolejność doktorantów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych za publikacje, jeżeli na podstawie tego kryterium nie uda się wyznaczyć listy rankingowej kolejnymi kryteriami są kolejno: udział w konferencjach, podnoszenie kwalifikacji zgodnych z tematyką pracy doktorskiej lub działalnością badawczą prowadzoną przez jednostkę, ocena postępów pracy naukowej doktoranta dokonana przez opiekuna naukowego/ promotora, zaangażowanie w pracę dydaktyczną, uczestnictwo w kursie językowym, inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz UM w Lublinie. W przypadku, gdy doktoranci znajdujący się na końcu listy rankingowej uzyskają jednakową liczbę punktów po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, a ich liczba jest większa niż liczba doktorantów uprawnionych do stypendium na danym roku, to osoby te nie zostaną zakwalifikowane do jego przyznania.
9.	W przypadku gdy liczba złożonych wniosków jest mniejsza niż liczba 30% doktorantów na danym roku studiów, może zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków na danym roku studiów. Nabór zostaje ogłoszony w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac Wydziałowych Komisji opiniujących.
10.	W sytuacji gdy kolejny nabór nie doprowadzi do rozdysponowania środków przydzielonych na dany rok, pozostałe środki zostają podzielone równo pomiędzy wszystkich doktorantów, którzy otrzymali stypendium projakościowe.
11.	Członek Komisji opiniującej nie może oceniać wniosku własnego, lub złożonego przez doktoranta, dla którego jest opiekunem naukowym lub promotorem. 

§10
1.	Rektor UM w Lublinie na podstawie propozycji Wydziałowych Komisji opiniujących zatwierdza listy rankingowe 
i przyznaje stypendia doktoranckie.
2.	Rektor UM w Lublinie na podstawie propozycji Wydziałowych Komisji opiniujących zatwierdza listy rankingowe 
i przyznaje stypendia projakościowe dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych przez dany Wydział w formie decyzji. 
3.	Jeżeli 30% doktorantów na danym roku studiów doktoranckich na poszczególnym Wydziale jest liczbą mniejszą niż 1 lub 30% doktorantów na danym roku studiów doktoranckich na poszczególnym Wydziale nie jest liczbą całkowitą, stypendia projakościowe według zasady określonej w ust. 2 przyznaje się w liczbie całkowitej 
z pominięciem części dziesiętnych.
4.	Pominięte części dziesiętne sumuje się w ramach danego roku studiów doktoranckich niezależnie od Wydziału 
i uzyskaną w ten sposób całkowitą liczbę stypendiów przyznaje się doktorantom, którzy uzyskali najwięcej punktów na danym roku studiów, spośród osób które stypendium projakościowego nie otrzymały.
5.	W przypadku zwolnienia miejsca stypendialnego z jakichkolwiek przyczyn przed kolejną miesięczną wypłatą stypendium projakościowego prawo do wypłaty tego stypendium nabywa kolejna osoba z listy rankingowej na podstawie decyzji Rektora, wydanej na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. Prawo do stypendium doktorant nabywa do końca roku akademickiego. 
6.	Terminy odbioru decyzji podawane są każdorazowo w gablotach ogłoszeniowych i na stronie internetowej UM 
w Lublinie oraz wysyłane na adres mailowy podany we wniosku.
7.	Nieodebrane w wyznaczonym terminie decyzje stypendialne wysyłane są przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zameldowania doktoranta.

§11
Od decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego i projakościowego przysługuje doktorantowi prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Rozdział III – Wypłata stypendiów

§12
1.	Stypendium doktoranckie wypłacane jest 15 dnia każdego miesiąca, w formie przelewu na podane we wniosku osobiste konto bankowe doktoranta, z zastrzeżeniem że wypłata w październiku może nastąpić do 25 października.
2.	 Stypendium projakościowe wypłacane jest 15 dnia każdego miesiąca, w formie przelewu na podane we wniosku osobiste konto bankowe doktoranta z zastrzeżeniem, że:
a)	 dla okresu określonego w §2 ust. 2 lit. a pierwsza wypłata stypendium projakościowego następy w listopadzie z wyrównaniem od października,
b)	dla okresu określonego w §2 ust. 2 lit. b pierwsza wypłata stypendium projakościowego nastąpi w terminie określonym w decyzji o jej przyznaniu, po otrzymaniu przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie dotacji na ten cel.


Rozdział IV – Postanowienia końcowe
§13
1.	W postępowaniu o przyznanie stypendium doktoranckiego i stypendium projakościowego doktorant może działać przez pełnomocnika.
2.	Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

§14
1.	Doktorant ma prawo wglądu do złożonych dokumentów w swojej sprawie a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2.	Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
3.	W przypadku ukończenia studiów przed terminem określonym tokiem studiów prawo do stypendium doktoranckiego i projakościowego ustaje z końcem miesiąca, w którym podjęta została uchwała Rady Wydziału 
o nadaniu stopnia naukowego doktora.
4.	Doktorant, który ukończył studia w terminie krótszym niż cztery lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej ma prawo otrzymać stypendium doktoranckie i projakościowe za okres pozostały do terminu ukończenia studiów w wysokości nie przekraczającej iloczynu kwoty pobranego stypendium i liczby sześciu miesięcy ale nie dłużej jak do zakończenia roku akademickiego , w którym nastąpiła obrona. 
5.	Stypendium doktoranckie i projakościowe nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy doktorantów. Prawomocne skreślenie z listy doktorantów powoduje wstrzymanie wypłaty stypendiów z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.
6.	Stypendium doktoranckie i projakościowe nie przysługuje w okresie urlopu o którym mowa w §25 Regulaminu studiów doktoranckich.

§15
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do stypendiów przyznawanych od roku akademickiego 2012/2013.


Wykaz załączników do regulaminu:

1.	Załącznik nr 1 - wniosek o stypendium doktoranckie dla doktorantów lat I – IV.
2.	Załącznik nr 2 -  wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów lat II- IV (na okres 01.10 - 31.12 lub 01.01 - 30.09 jeżeli doktorant nie składał wniosku w pierwszym okresie). 
3.	Załącznik nr 2A - wniosek o stypendium projakościowe dla doktorantów lat I - IV (I rok na okres 01.10 - 31.12 lub 01.01 - 30.09 niezależnie od złożenia wniosku w pierwszym okresie,  lata II - IV - na okres 01.01 - 30.09 jeżeli doktorant złożył kompletny wniosek w pierwszej turze).
4.	Załącznik nr 3 – druk uzupełnienia dokumentów dla doktorantów lat I - IV.




CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA DOKTORANT
CZĘŚĆ SZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM
 właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X
Załącznik nr 1
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z  dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UM w Lublinie                                                      
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
Wniosek
o przyznanie stypendium doktoranckiego 
dla doktorantów UM w Lublinie 

Nazwisko i imiona doktoranta:
Imiona rodziców - nazwisko panieńskie matki:
Nr albumu: 
Wydział: 

□ I Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym
□ II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym	
      □ Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej
      □ Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Rok studiów:
Tel. kontaktowy: ….……………….……………………………….
e-mail: ….…………………………….……………………………
Adres stałego zameldowania:
-  ….…………………...    ………………………………………………………
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Adres do korespondencji:                                                                                           (wypełnić, jeżeli jest różny od adresu stałego zameldowania)
-  ….…………………...    ……………………………………………………….
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia pieniężnego na konto:
Nazwa i adres
banku

Nr rachunku
doktoranta




























Wnioskuję o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na rok akademicki 20............/ 20...........

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o:
a)	dacie otwarcia przewodu doktorskiego na radzie Wydziału,
b)	rezygnacji ze stacjonarnych studiów doktoranckich,
c)	nadaniu przez Radę Wydziału stopnia naukowego doktora.
Oświadczam, że: 
a)	nie posiadam stopnia naukowego doktora 1,
b)	posiadam stopień naukowy doktora ....................................................................1
Oświadczam, że otrzymuję 1/ nie otrzymuję 1 stypendium doktoranckiego na innych studiach doktoranckich. 

Pouczenie:
1.  Od decyzji w sprawie stypendium doktorantowi i przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
2. Stypendium przyznane na podstawie podania nieprawdziwych oświadczeń podlega zwrotowi. Wniosek złożony po terminie 
(30 września) zostaje rozpatrzony ze skutkiem wypłaty stypendium począwszy od następnego miesiąca od daty złożenia.
Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 39 Ustawy PIT



............................................................								.........................................................................................
miejscowość, data														własnoręczny, czytelny podpis doktoranta

1 niepotrzebne skreślić


Wypełnia Przewodniczący Wydziałowej Komisji opiniującej/ Kierownik Studiów Doktoranckich:

1.	Opiniuję pozytywnie przyznanie stypendium doktoranckiego2  


2.	Opiniuję negatywnie przyznanie stypendium doktoranckiego2 
uzasadnienie opinii negatywnej: 
a)	doktorant nie przedstawił Indywidualnego planu pracy i sprawozdania oraz zaliczenia roku w Karcie Zajęć, 
b)	doktorant nie wywiązuje się z obowiązków i nieterminowo realizuje program studiów doktoranckich, 





Lublin, dnia ..........................................		                               .........................................................................................
																					pieczęć i podpis Kierownika Studiów Doktoranckich

2 niepotrzebne skreślić




CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA DOKTORANT
CZĘŚĆ JASNOSZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM
CZĘŚĆ CIEMNOSZARĄ WYPEŁNIA CZŁONEK KS
właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X
Załącznik nr 2
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UM w Lublinie                                          
Potwierdzenie przyjęcia dokumentówWniosek
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów UM w Lublinie

Nazwisko i imiona doktoranta:
Imiona rodziców - nazwisko panieńskie matki:Nr albumu: 
Wydział: 
□ I Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym
□ II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym	      □ Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej
      □ Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Rok studiów:Tel. kontaktowy: ….……………….……………………………….
e-mail: ….…………………………….……………………………
Adres stałego zameldowania:
-  ….…………………...    ………………………………………………………
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Adres do korespondencji:                                                                                           (wypełnić, jeżeli jest różny od adresu stałego zameldowania)
-  ….…………………...    ………………………………………………………
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia pieniężnego na konto:
Nazwa i adres
banku
Nr rachunku
doktoranta
Potwierdzenie wysłania wezwania do uzupełnienia dokumentacji (Załącznik nr 2)data
podpis pracownika dziekanatu

Kryterium według Regulaminu PZSDWynik/ilośćOsoba potwierdzającaLiczba punktów
IOcena postępów pracy naukowej doktoranta dokonana przez opiekuna naukowego/promotora
(zgodnie z Kartą Zajęć).………Data i podpis pracownika dziekanatu.
II.Zaangażowanie w pracę dydaktyczną – ocena w skali od 2 do 5 ……….





Data, pieczątka i podpis Opiekuna naukowego/Promotora.
III.Konferencje naukowe:
- wystąpień ustnych 
- plakatów
……..
……..





Data, pieczątka i podpis Opiekuna naukowego / Promotora

Publikacje doktoranta:
1.	Łączna punktacja MNiSzW.
2.	Łączna punktacja IF.
3.	Łączna ilość artykułów: 
a)	oryginalnych
b)	przeglądowych
c)	opisów przypadku.
………
………

………
………
………











Data, pieczątka i podpis Dyrektora Biblioteki1.
2.
3. 


Suma  
x wsp. 0.5
IV.Ilość potwierdzonych certyfikatem kursów lub szkoleń w których doktorant uczestniczył.
………


Data i podpis Doktoranta
V.Uczestnictwo
 w kursach językowych
Uzyskane certyfikaty językowe.

………
………


Data i podpis Doktoranta
VI.
Inne formy działalności dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz UM w Lublinie. 

………





data, pieczątka i podpis Opiekuna naukowego / Promotora
lub Kierownika jednostki.


Suma punktów:






data, pieczątka i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej



Wnoszę o przyznanie mi stypendium projakościowego na okres: od 1 października do 31 grudnia  /  od 1 stycznia do 30 września 1
1 niepotrzebne skreślić

Oświadczenia: 
             Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
– zapoznałam/em się z zasadami przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego zawartymi  w Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  dla doktorantów UM w Lublinie ,
– zobowiązuję się  do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 
– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych zawartych we wniosku. Świadoma/y jestem, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz aktualizacji tych danych.

Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o dacie nadania stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału.

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku:
1.	……………………………………………………     6.  ………………………………………………….……
2.	……………………………………………………     7.  …………………………………………………….…
3.	……………………………………………………     8.  …….………………………………………………….
4.	……………………………………………………     9.  …….………………………………….……………....
5.	……………………………………………………   10.  ……..……………………………………………….…	 

.............................................................................                                                                                                   ………………………………………………………..
                 miejscowość, dnia                                                                                                         	czytelny podpis doktoranta

CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA DOKTORANT
CZĘŚĆ SZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM
właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X
Załącznik nr 2A
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz  zwiększenia stypendium doktoranckiego z  dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowychdla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich UM w Lublinie
Potwierdzenie przyjęcia dokumentówWniosek
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów UM w Lublinie

Nazwisko i imiona doktoranta:
Imiona rodziców - nazwisko panieńskie matki:Nr albumu: Rok studiów:
Wydział: 
□ I Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym
□ II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym	      □ Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej
      □ Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Tel. kontaktowy: ….……………….………….e-mail: ….…………………………………….………
Adres stałego zameldowania:
-  ….…………………...    ………………………………………………………
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Adres do korespondencji:                                                                                           (wypełnić, jeżeli jest różny od adresu stałego zameldowania)
-  ….…………………...    ………………………………………………………
         kod pocztowy                           miejscowość                                                         ulica, numer domu/mieszkania, województwo
Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia pieniężnego na konto:
Nazwa i adres
banku
Nr rachunku
doktoranta


Wnioskuję o przyznanie mi stypendium projakościowego na okres: od 1 października do 31 grudnia / od 1 stycznia do 30 września 1
1 niepotrzebne skreślić

Oświadczenia: 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
– zapoznałam/em się z zasadami przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego zawartymi  w Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  dla doktorantów UM w Lublinie ,
– zobowiązuję się  do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 
– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych zawartych we wniosku. Świadoma/y jestem, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz aktualizacji tych danych.


Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o dacie nadaniu stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału.


	 .............................................................................                                                                                                                       ………………………………………………………..
       miejscowość, dnia                                                                                                           	             czytelny podpis doktoranta



Załącznik nr 3
do Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego 
oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z  dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich UM w Lublinie

Lublin, dnia……………………..

I.	Wniosek o przyznanie stypendium projakościowego został złożony na niewłaściwym druku.

II.	Do wniosku nie zostały dołączone:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouczenie:
Rozpatrzony zostanie tylko wniosek złożony na właściwym druku z pełną dokumentacją. Obowiązek przedłożenie kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie.


										Potwierdzam odbiór



…………………………………				……………………………………………
Podpis pracownika przyjmującego dokumenty 					Podpis doktoranta






