
Załącznik do zarządzenia Rektora UAM nr 134/2020/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku  
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych  

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich  
oraz studentów i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego 

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych  

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów z własnego 

funduszu stypendialnego  

 

§ 1 

Regulamin określa zasady i warunki wykorzystania własnego funduszu 

stypendialnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwanego dalej 

„funduszem”, tworzonego przez Senat Uniwersytetu Uchwałą w sprawie planu 

rzeczowo-finansowego.  

§ 2 

1. Fundusz przeznaczany jest na: 

1) stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich zajmujących stanowisko 

profesora uczelni oraz profesora na dzień 30 września w roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku oraz zatrudnionego na dzień wypłaty stypendium; 

2) stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

adiunkta; 

3) studentów studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 3; 

4) doktorantów.  

2. Wysokość stypendium, o którym mowa: 

1)   w ust. 1 pkt. 1), wynosi do 10 000 zł rocznie; 

2)   w ust. 1 pkt. 2), wynosi do 5 000 zł rocznie; 

3)   w ust. 1 pkt. 3) – 4), wynosi do 2 500 zł rocznie. 

3. Rektor ustala zarządzeniem: 

1) podział funduszu, wskazując uprawnione grupy z wymienionych w ust. 1 pkt. 1 

– 4, dla których w danym roku przeznaczone będą stypendia; 

2)  liczbę stypendiów, uwzględniając zasadę, że wysokość funduszu w danym 

roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł; 



3) listę jednostek, których kierownicy są upoważnieni do składania wniosków  

o stypendia naukowe; 

4) termin składania wniosków o stypendia. 

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, rektor przekazuje niezwłocznie  

po ogłoszeniu Samorządowi Studentów oraz Samorządowi Doktorantów.  

5. Stypendia w wysokości określonej w ust. 2 mogą być wypłacone w ratach  

(od dwóch do czterech) lub jednorazowo. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

rektor.  

§ 3 
1. Stypendia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, mogą być wypłacane 

profesorom uczelni oraz profesorom (z wyjątkiem rektora, prorektorów, dziekanów 

oraz innego kierownika jednostki uprawnionego do składania wniosków  

o stypendia naukowe), którzy spełniają następujące warunki: 

1) legitymują się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, uzyskanymi  

w poprzednim roku kalendarzowym; 

2) zajęli najwyższe miejsca w prowadzonych przez właściwe jednostki 

organizacyjne uczelni rankingach pracowników o najwyższej efektywności  

w pracy naukowej w poprzednim roku kalendarzowym, w grupie profesorów 

uczelni i profesorów;  

3)  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest ich jedynym pracodawcą oraz są 

zatrudnieni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, mogą być wypłacane nauczycielom 

akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1)  legitymują się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej, uzyskanymi  

w poprzednim roku kalendarzowym; 

2) zajęli najwyższe miejsca w prowadzonych przez właściwe jednostki 

organizacyjne uczelni rankingach pracowników o najwyższej efektywności  

w pracy naukowej w poprzednim roku kalendarzowym, w grupie adiunktów. 

3. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, mogą być przyznane studentom 

studiów II stopnia lub dwóch ostatnich lat studiów jednolitych studiów 

magisterskich, którzy spełniają następujące warunki: 



1)  są autorami publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach 

naukowych w trakcie studiów; 

2)  aktywnie uczestniczą w pracach studenckich kół naukowych; 

3)  legitymują się średnią ocen uzyskanych w czasie studiów, z uwzględnieniem 

ocen uzyskanych w czasie studiów I stopnia, wynoszącą co najmniej 4,75. 

4. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, mogą być przyznane doktorantom, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1)  są słuchaczami stacjonarnych studiów III stopnia; 

2) legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, 

opublikowanymi w poprzednim roku kalendarzowym; 

3)  uzyskali wyniki w realizacji programu studiów na drugim i kolejnych latach 

studiów z średnią ocen co najmniej 4,75.  

5. Listy rankingowe studentów i doktorantów, którzy spełniają kryteria określone 

odpowiednio w ust. 3 i 4, ustalane są przez właściwe samorządy w oparciu  

o kryteria ocen publikacji naukowych stosowane na wydziałach właściwych dla 

studentów lub doktorantów. 

 § 4 

1. Stypendia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, przyznaje rektor na 

podstawie wniosku złożonego przez kierownika, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.  

2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane są w terminie określonym przez 

rektora, wg wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2 do 

niniejszego regulaminu, ułożone w kolejności ocen osiągnięć kandydatów  

do stypendiów.  

3.  Liczbę stypendiów, o których mowa w ust. 1, określa rektor uwzględniając liczbę 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce na stanowisku profesora 

uczelni, profesora oraz adiunkta, spełniających warunki określone w niniejszym 

regulaminie.  

4.  Wnioski składane przez dziekana podlegają zatwierdzeniu przez radę dziekańską.  

5.  Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 przyznaje rektor na podstawie 

wniosków właściwego prorektora w uzgodnieniu z właściwym samorządem,  

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 



§ 5 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące dziekana stosuje się odpowiednio 

do dyrektora filii.  



Załącznik nr 1 do REGULAMINU przyznawania stypendiów naukowych Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz studentów 

i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego 

   

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni i profesora zatrudnionych na Wydziale 

………………………………………….. 

 

 

Lista rankingowa kandydatów do stypendium 

 (imię i nazwisko) 

1. Prof. dr hab. ………………… 

2. Prof. dr hab. ………………… 

3. Prof. dr hab. ………………… 

4. Prof. dr hab. ………………… 

5. Prof. dr hab. ………………… 

W załączeniu przedkładam zatwierdzone przez radę dziekańską indywidualne uzasadnienie 

każdej kandydatury, zawierające wykaz publikacji naukowych i innych osiągnięć naukowych 

w roku poprzednim.  

…………………………………………………….. 

Dziekan Wydziału ………………………… 

  



Załącznik nr 2 do REGULAMINU przyznawania stypendiów naukowych Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz studentów 

i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego 

   

 

Wniosek  o przyznanie stypendium naukowego dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku adiunkta na Wydziale ………………………………………….. 

 

 

Lista rankingowa kandydatów do stypendium 

 (imię i nazwisko) 

1. Dr ………………… 

2. Dr ………………… 

3. Dr ………………… 

4. Dr ………………… 

5. Dr ………………… 

 

W załączeniu przedkładam zatwierdzone przez radę dziekańską indywidualne uzasadnienie 

każdej kandydatury, zawierające wykaz publikacji naukowych i innych osiągnięć naukowych 

w roku poprzednim.  

…………………………………………………….. 

Dziekan Wydziału ………………………… 

  



Załącznik nr 3 do REGULAMINU przyznawania stypendiów naukowych Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla nauczycieli akademickich oraz studentów 

i doktorantów z własnego funduszu stypendialnego 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla doktoranta/studenta* 

 

 

Lista rankingowa kandydatów do stypendium 

 (imię i nazwisko) 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 

4. ………………… 

5. ………………… 

 

 

 

…………………………………………………….. 

                  Prorektor  

 

*niewłaściwe skreślić 


