STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW ORAZ OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA
Stypendium doktorskie – przyznawane przez pracodawców, uczelnie, osoby fizyczne
•i osoby
prawne osobom, którym wszczęto przewód doktorski na studiach doktoranckich
i poza studiami doktoranckimi (na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy).

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – uczestnik stacjonarnych i nie•stacjonarnych
studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni publicznej i niepublicznej
będzie mógł ubiegać się o to świadczenie od 1 października 2012 r.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
•– przyznawane
naukowcom zatrudnionym w jednostkach naukowych uczelni, Polskiej
Akademii Nauk lub instytutów badawczych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zasadach konkursowych, badaczom prowadzącym działalność naukową, którzy
w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Stypendium przyznawane jest
na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a aktualna wysokość stypendium wynosi 3830 zł
miesięcznie.

Studencie, jeśli masz pytanie w sprawie
przysługujących Ci stypendiów
lub reformy szkolnictwa wyższego
– napisz do nas:

reforma@nauka.gov.pl

NOWE SZANSE
NA STYPENDIA

Więcej: www.nauka.gov.pl

NOWOŚĆ! Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych
•w jednostkach
naukowych uczelni, Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych
przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym ze środków na finansowanie
działalności statutowej tych jednostek.

Pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu
•terytorialnego
na podstawie zasad określonych w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Stypendia naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub prawne
•niebędące
państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.
•roku.Stypendia naukowe w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących – od 2012

Zniżka 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego dla doktorantów przysługująca
do ukończenia 35 roku życia – od 1. stycznia 2012.

Nowość!

Stypendia dla studentów
Stypendia dla doktorantów
oraz osób ubiegających się
o nadanie stopnia doktora

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW ORAZ OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA

Od 1 października 2011 r. studenci uczelni publicznych i niepublicznych mogą uzyskać
w swojej uczelni z funduszu na pomoc materialną:

Pomoc materialną przyznawaną przez jednostki samorządu terytorialnego na
•podstawie
zasad określonych w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu

Od 1 października 2011 r. doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych mogą
uzyskać w swojej uczelni z funduszu na pomoc materialną:

• Stypendium socjalne otrzyma więcej studentów z powodu podwyższenia progów dochodowych i większej puli środków na ten cel; w przypadku studentów studiów stacjonarnych stypendium socjalne może być zwiększone z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz z racji zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

terytorialnego.

•

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez osoby fizyczne lub prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.

Zmiany przepisów zwiększające dostęp do stypendium socjalnego

Stypendium socjalne otrzyma więcej doktorantów z powodu podwyższenia progów
•dochodowych;
w przypadku doktorantów studiów stacjonarnych stypendium socjalne może być zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie
innym niż dom studencki oraz z racji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub
dzieckiem.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzyma student za średnią ocen,
•a także
– jeśli tak zdecyduje uczelnia w porozumieniu z samorządem studenckim –

dla najlepszych doktorantów otrzyma doktorant:
• –Stypendium
na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki

za dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Istotnym kryterium będą
nadal wyniki w nauce (osoby, które uzyskały odpowiednią średnią w roku akademickim
2010/2011 mają szansę na uzyskanie stypendium rektora).

w postępowaniu rekrutacyjnym;
– na drugim roku i w kolejnych latach jeżeli, w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo
dobre lub dobre wyniki z egzaminów, wykazał się postępami w pracy naukowej
i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, wykazał się szczególnym zaangażowaniem
w pracy dydaktycznej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzyma student z powodu
•niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Zapomogę otrzyma student, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji
•materialnej.
Stypendia będą przyznawane w uczelni na podstawie regulaminu świadczeń pomocy
materialnej dla studentów ustalanego przez rektora w porozumieniu z uczelnianym
organem samorządu studenckiego.
Uwaga! Sprawdź zasady i terminy składania wniosków na Twojej uczelni.
Każdy ze studentów ma także szansę na dodatkowe formy wsparcia
finansowego:

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – w roku akademickim 2011/2012
•studenci
otrzymają je na dotychczasowych zasadach za osiągnięcia w nauce
i za wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski studentów przekazują rektorzy uczelni
do właściwego ministra do dnia 20 października 2011 r. Od roku akademickiego
2012/2013 student będzie miał prawo do nowego, wyższego, wypłacanego jednorazowo
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendia w programie „kierunków zamawianych” – już ponad 100 uczelni prowadzi
•program
rozwoju kierunków technicznych, matematycznych i ścisłych. Najlepsi studenci
otrzymują miesięczne stypendia w wysokości nawet 1000 zł.

„Diamentowy Grant” – wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i inży•nierskich
oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich
w drodze konkursu realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Diamentowy Grant” otrzymają środki na badania naukowe.

• Stypendia naukowe w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących – od 2012 roku.

• Studenci i doktoranci, a także kandydaci na studia, mają gwa-

rancję otrzymania na studiach/studiach doktoranckich stypendium
socjalnego przy dochodzie o 30% wyższym niż dotychczas (najniższy
próg dochodu w roku 2011/12 wyniesie 456,3 zł netto na osobę
w rodzinie studenta/doktoranta);
• Uczelnia będzie mogła w roku akademickim 2011/12 wyznaczyć wyższy próg dochodu uprawniający studenta i doktoranta
do stypendium socjalnego nawet do wysokości 782,6 zł netto na
osobę w rodzinie studenta/doktoranta (w przedziale: 456,3 zł –
782,6 zł netto);
• Studenci i doktoranci już przy dochodzie 782,60 zł netto będą
mogli rozliczać się samodzielnie w chwili ubiegania się o stypendium
socjalne, bez wliczania dochodu rodziców;
• Wyłączono przy ustalaniu wysokości dochodu stypendia doktoranckie, a także stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA);
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.

WYŻSZE PROGI - WIĘCEJ STYPENDIÓW
Inne formy wsparcia:
Ulga komunikacyjna w wysokości 51% obowiązuje już od 1.01.2011
Nowość! Gwarancja ulg komunikacyjnych i uprawnień studenckich między pierwszym
a drugim stopniem studiów.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzyma doktorant z powodu
•niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
otrzyma doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej
•sytuacjiZapomogę
materialnej.
Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni ustala rektor wspólnie z uczelnianym organem samorządu doktorantów, a w przypadku jednostki naukowej PAN lub instytutu badawczego – dyrektor
tej jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

Od 1 października 2012 r. uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów doktoranckich prowadzonych w instytucie naukowym Polskiej
Akademii Nauk lub instytucie badawczym będzie miał również prawo
do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej.

Nowość!
Stypendium doktoranckie – otrzyma uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich
•prowadzonych
w uczelni oraz w instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych
(aktualnie stypendium nie może być niższe niż 1044 zł).

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej – dla
•30%NOWOŚĆ!
najlepszych doktorantów, na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach publicznych i niepublicznych – od 2012.

