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Przewodnicząca: 

Agata Zdarta

Wydział Technologii Chemicznej
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Obowiązujące w Uczelni 

dokumenty
http://doktoranci.put.poznan.pl/

 Statut PP

Regulamin studiów doktoranckich

Kodeks etyki doktoranta

Regulamin przyznawania 

stypendiów doktoranckich

Regulamin przyznawania pomocy 

materialnej doktorantom

https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-doktorantow



Stypendia

Doktoranckie

Podstawowe 

(kategoria A, B, C)
Projakościowe

Pomoc materialna

Stypendium socjalne
Dla osób 

niepełnosprawnych

Stypendium dla 

najlepszych 

doktorantów

Zapomoga



Stypendia
 Doktoranckie:

termin składania wniosków ustala WYDZIAŁ (nie później 

niż 12 października)

przyznawane na okres 12 miesięcy

 Pomoc materialna:

termin składania wniosków ustala REKTOR

przyznawane na okres 9 miesięcy (z wyjątkiem zapomogi)

zapomoga przyznawana jednorazowo – nie więcej niż 2 razy 

w ciągu roku akademickiego



Wnioski o stypendia doktoranckie ocenia Wydziałowa Komisja Doktorancka

Skład: 1 doktorant i 3 pracowników Wydziału (przewodniczącym Komisji 

jest Wydziałowy Kierownik Studiów Doktoranckich)

DECYZJE WYSYŁANE POCZTĄ

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów ocenia Odwoławcza 

Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Skład: 4 doktorantów i 1 pracownik Uczelni (przewodniczący Komisji)

DECYZJE ODBIERA SIĘ W DZIEKANACIE

Od decyzji przysługuje prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku stypendialnego 

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.



Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął

bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,

na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi,

który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium

spełnił łącznie następujące warunki:

o uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem

studiów doktoranckich,

o wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy

doktorskiej,

o podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.





























Ok. 100 stron

Posiadają numer ISBN lub ISSN

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2015 poz. 2015)







Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2015 poz. 2015)











DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


