
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 20/2012 

z dnia 1 czerwca 2012 roku 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM 
DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ  

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW 
STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH  

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE  

§ 1 

1. Regulamin określa tryb przyznawania oraz wypłacania zwiększonego 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich 

zwanego dalej „stypendium projakościowym”. 

2. Uprawnienie do otrzymania stypendium projakościowego przysługuje dla 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 
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. 

§ 2 

1. Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie w uczelni może złożyć 

wniosek o przyznanie stypendium projakościowego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych. 

2. Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi na pierwszym 

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 

określonych niniejszym regulaminem. 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich 

stypendium projakościowe nie jest przyznawane. 

5.  Stypendium projakościowe przyznawane jest na pisemny wniosek złożony przez 

doktoranta w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium projakościowe dla doktorantów pierwszego roku studiów 

doktoranckich jest przyznawane na podstawie osiągnięć doktoranta  

w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie. 
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2. Do przyznania stypendium projakościowego kwalifikuje się 30% doktorantów 

pierwszego roku, którzy otrzymali najwięcej punktów z postępowania 

rekrutacyjnym i średniej ocen, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 4 

 

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: 

1) uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników z egzaminów i zaliczeń 

objętych programem studiów doktoranckich – średnia ocen z zaliczeń  

i egzaminów za poprzedni rok akademicki punktowana wg skali: 

• 5,00 – 4,90  - 10 pkt; 

• 4,89 – 4,80  - 8 pkt; 

• 4,79 – 4,70  - 6 pkt; 

• 4,69 – 4,60  - 4 pkt; 

• 4,59 – 4,50  - 2 pkt; 

• 4,49 i niższa  - 0 pkt; 

2) udokumentowanie osiągnięcia naukowe punktowane wg poniższej skali: 

a) publikacje w czasopismach, książkach (recenzowanych): 

• z listy filadelfijskiej  - 10 pkt; 

• pozostałe obcojęzyczne  - 5 pkt; 

• pozostałe polskojęzyczne  - 2 pkt; 

b) publikacje w czasopismach, książkach (nierecenzowanych) - 1 pkt;  

c) udział w konferencjach naukowych: 

• zagranicznych międzynarodowych  - 5 pkt; 

• krajowych międzynarodowych  - 4 pkt; 

• krajowych  - 2 pkt; 

3) wykazanie się działalnością popularyzatorską treści naukowych  

(felietony, wywiady, artykuły itp.) - 1 pkt; 

4) otwarcie przewodu doktorskiego - 6 pkt, 

5) branie czynnego udziału w naukowym projekcie badawczym – od 1 do 6 pkt 

(na podstawie zaświadczenia wystawionego przez opiekuna naukowego 

z wyszczególnieniem zrealizowanych zadań i oceną punktową zaanga-

żowania doktoranta w skali 1 – 6 pkt); 

6) posiadanie osiągnięć sportowych; (m.in. reprezentowanie AWF w sportowych 

rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej i Akademickich Mistrzostwach 

Polski oraz innych zawodach sportowych)  - 3 pkt; 

7) uczestniczył w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowych: 

- międzynarodowych  - 5 pkt; 

- krajowych  - 2 pkt; 

8) reprezentował środowisko doktorantów AWF w pozauczelnianych 

organizacjach o:  - zasięgu lokalnym  - 3 pkt; 

- zasięgu krajowym  - 5 pkt; 
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9) uczestniczył w inicjatywach realizowanych przez URSD  - 3 pkt; 

10) wykazywał zaangażowanie w pracy redakcyjnej czasopism  

naukowych - 3 pkt; 

11) wykazywał zaangażowanie w innych pracach związanych  

z działalnością dydaktyczną Uczelni (m.in. opracowanie sylabusów 

przedmiotów, opracowanie propozycji zmian treści programowych 

przedmiotów, itp.)  - 2 pkt. 

12) opieka nad magistrantem  - 5 pkt. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające osiągnięcia doktoranta. 

 

§ 5 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego należy składać do  

15 października każdego roku akademickiego. Wnioski należy składać  

w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu (studia doktoranckie). 

2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium projakościowego jest 

zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 

1) wniosku o przyznanie stypendium projakościowego. Wzór wniosku stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - doktoranci drugiego i kolejnych lat studiów 

doktoranckich lub Załącznik 2 - doktoranci pierwszego roku studiów 

doktoranckich; 

2) dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 

ust. 2 Regulaminu.  

3. Za wnioski złożone w terminie uważa się wnioski wraz z wymaganymi 

załącznikami. Obowiązek przedłożenia kompletnych dokumentów spoczywa na 

doktorancie 

4. Wnioski o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej złożone po terminie 

zostaną pozostawione bez rozpoznania.  

 

§ 6 

 

1. Stypendium projakościowe przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez 

Wydziałową Komisję opiniującą wniosek o przyznanie stypendium, zwanej dalej 

„Komisją”. 

2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje Rektor odrębnym zarządzeniem, na 

podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. W skład Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium projakościowego 

wchodzą:  

1) Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego, 

2) co najmniej dwóch członków powoływanych spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadający 

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 

3) pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną doktorantów, 

4) przedstawiciel doktorantów wskazanych przez Uczelnianą Radę Samorządu 

Doktorantów. 
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4. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję w terminie 10 dni roboczych od 

dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. Powyższy termin może 

zostać przedłużony o 7 dni ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający listę rankingową 

wniosków odrębną dla każdego roku studiów doktoranckich. 

6. Po opracowaniu listy rankingowej Komisja opiniująca akceptuje listę 

doktorantów, które zakwalifikowały się do otrzymania stypendium 

projakościowego. 

7. 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 publikację, jeżeli na 

podstawie tego kryterium nie uda się wyznaczyć listy rankingowej kolejnym 

kryterium jest ilość punktów za udział w konferencjach. 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.  

8. Członek Komisji opiniującej nie może oceniać wniosku własnego, lub złożonego 

przez doktoranta, dla którego jest opiekunem naukowym lub promotorem.  

 

§ 7 

 

1. Rektor na podstawie propozycji Komisji zatwierdza listy rankingowe i przyznaje 

stypendia projakościowe dla 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych 

latach studiów doktoranckich w formie decyzji administracyjnej. 

2. Terminy odbioru decyzji podawane są corocznie w gablotach ogłoszeniowych  

i na stronie internetowej uczelni. 

3. Nieodebrane w wyznaczonym terminie decyzje stypendialne wysyłane są 

przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres doktoranta 

podany do korespondencji. 

4. Od decyzji o przyznaniu stypendium projakościowego przysługuje doktorantowi 

prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy do Rektora  

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wzór wniosku stanowi Załącznik 
nr 3 do Regulaminu. 

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 od następnego miesiąca, po zwolnieniu miejsca 

do końca roku akademickiego. 

 



 5 

§ 8 

 

1. Stypendium projakościowe przyznawane jest od 1 października na okres  

12 miesięcy. Stypendium projakościowe wypłacane jest do 20 dnia każdego 

miesiąca w formie przelewu na podane we wniosku osobiste konto bankowe 

doktoranta. 

2. Pierwsza wypłata stypendium nastąpi w terminie określonym w decyzji  

o jej przyznaniu, po otrzymaniu przez AWF w Krakowie dotacji na ten cel. 

Wypłata nastąpi z wyrównaniem za okres od którego przyznane jest stypendium. 

3. Minimalna wysokość kwoty stypendium projakościowego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. 

 

§ 9 

 

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 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 

projakościowe za okres pozostały do terminu ukończenia studiów w wysokości 

nie przekraczającej iloczynu kwoty pobranego stypendium i liczby sześciu 

miesięcy. 

5. Stypendium 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. 

 

 

 

        REKTOR 

 

      Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 


