Zarządzenie Nr 28/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej
Działając na podstawie art. 200a oraz art. 207-208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.), po uzyskaniu opinii
Rady Samorządu Doktorantów AWF Katowice, zarządza się, co następuje.
§ 1.
Wprowadza się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Akademii Wychowania im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia
stypendium doktoranckiego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając

Treść Regulaminu i wzory wniosków ustalone zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Samorządu Doktorantów.

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2016
Rektora Akademii Wychowania im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

REGULAMIN
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
zwanej dalej Akademią, wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej może złożyć
wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, zwane dalej
Stypendium lub zwiększeniem stypendium doktoranckiego, zgodnie z art. 200a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572
ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz wydanymi na podstawie art. 201 ustawy aktami
wykonawczymi.
2. Uprawnienie do otrzymywania Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przysługuje
nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów
doktoranckich, w tym doktorantom, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie okresu
odbywania studiów doktoranckich.
3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych
doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, o którym mowa w
art. 200 ustawy, mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium, o którym mowa w ust. 1. Zwiększenie to staje się stypendium
doktoranckim.
4. Rektor ustala wysokość Stypendium, obowiązującą w danym roku akademickim,
z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość Stypendium wynosi 800 zł.
5. Rektor ustala limit doktorantów uprawnionych do otrzymania Stypendium
na poszczególnych latach studiów doktoranckich, według liczby doktorantów na dzień
1 października roku akademickiego, w którym przyznawane jest stypendium.
Doktorantów, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów
doktoranckich wlicza się do liczby doktorantów roku studiów, którego status uzyskali.
6. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane przez 12 miesięcy,
co miesiąc, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który Stypendium przysługuje.
TRYB PRZYZNAWANIA
§ 2.
1. Stypendium przyznaje rektor na wniosek doktoranta złożony do kierownika studiów
doktoranckich, po zaopiniowaniu przez komisję wniosków o przyznanie zwiększenia.
Decyzjom nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Wnioski o przyznanie Stypendium w danym roku akademickim składa się w dziekanacie
właściwego wydziału do w terminie od 1 do 5 października roku akademickiego,
w którym przyznawane jest Stypendium. Kierownik studiów doktoranckich może
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3.
4.

5.

6.

7.

przedłużyć termin składania wniosków i uzupełniania załączników, jednak nie dłużej niż
do 15 października. Po tym terminie niezwłocznie powinno odbyć się posiedzenie komisji,
o której mowa w ust. 4. Przyjmowane są tylko załączniki do wniosku, o których mowa
w załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu (Informacje dodatkowe i spis załączników);
innych załączników i dokumentów nie przyjmuje się. Nie składa się nadbitek
kserograficznych artykułów, referatów, monografii, rozdziałów w monografii.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłacane jest w formie bezgotówkowej
na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta we wniosku.
Rektor powołuje, na wydziale prowadzącym studia doktoranckie, komisję ds. opiniowania
wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w składzie:
1) kierownik studiów doktoranckich, jako jej przewodniczący;
2) dwóch nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego, zatrudnionych na wydziale prowadzącym studia doktoranckie;
3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może otrzymać doktorant, który
osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Przez bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym należy rozumieć uzyskanie punktów za pracę naukową
i dydaktyczną oraz uplasowanie się w grupie liczącej nie więcej niż 30% kandydatów,
którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów na liście rankingowej, zgodnie
z limitem, o którym mowa w § 1 ust. 5.
Stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, w tym po
uzyskaniu decyzji o ich przedłużeniu, może być przyznane doktorantowi, który uplasował
się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na danym roku studiów,
którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów na liście rankingowej, zgodnie
z limitem, o którym mowa w § 1 ust. 5. Listę rankingowa tworzy się w oparciu o punkty
przyznawane doktorantom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) wykazali się szczególnym zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych albo
w realizacji badań naukowych, potwierdzonym opinią kierownika katedry, właściwej
dla prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji badań.
2) w roku akademickim poprzedzającym przyznanie Stypendium wykazali się postępami
w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, za co uzyskali punkty,
zgodnie z zasadami, określonymi w ust. 7
Listę rankingową, o której mowa w ust. 6 ustala się według liczby punktów, przyznanych
za postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w okresie od
1 października do 30 września roku akademickiego poprzedzającego przyznanie
świadczenia, na podstawie złożonego terminowo sprawozdania z przeprowadzonych
badań naukowych wraz z wydrukiem z systemu PROLIB, według wzoru stanowiącego
załącznik do Regulaminu studiów doktoranckich oraz na podstawie informacji
uzupełniających, złożonych razem z wnioskiem o przyznanie Stypendium.
Z zastrzeżeniem ust. 8-9 przyznaje się:
1) jeden punkt za czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym, niezależnie
od liczby referatów na jednej konferencji;
2) trzy punkty za czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym,
niezależnie od liczby referatów na jednej konferencji;
3) jeden punkt za każdą publikację artykułu w czasopiśmie naukowym niepunktowanym
lub w materiałach pokonferencyjnych, z zastrzeżeniem, że doktorantowi będącemu
pierwszym autorem punkty mnoży się przez dwa;
4) cztery punkty za monografię naukową, dwa punkty za rozdział w monografii,
z zastrzeżeniem, że doktorantowi będącemu pierwszym autorem punkty mnoży się
przez cztery, drugim autorem przez trzy, a trzecim autorem przez dwa;
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5) liczbę punktów zgodną z wykazem za każdą publikację artykułu naukowego w
czasopiśmie z wykazu czasopism, o którym mowa w § 14 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126, ze zm.), z
zastrzeżeniem, że doktorantowi będącemu pierwszym autorem artykułu punkty mnoży
się przez cztery, drugim autorem przez trzy, a trzecim autorem przez dwa;
6) dziesięć punktów za złożenie założeń rozprawy doktorskiej, przyjętych przez opiekuna
naukowego (wymagana akceptacja i podpis opiekuna naukowego, potwierdzane
z urzędu po złożeniu wniosku) lub dwadzieścia punktów za otwarcie przewodu
doktorskiego (uchwała rady wydziału jest dołączana do wniosku z urzędu);
7) dziesięć punktów za zakwalifikowanie do realizacji projektu badawczego
finansowanego ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBiR), w których doktorant będzie
pełnił funkcję kierownika projektu, na podstawie decyzji NCN lub NCBiR;
8) pięć punktów za realizację projektów naukowych finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, na podstawie zaświadczenia z Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o udziale
w projekcie:
a) projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych
programów Unii Europejskiej,
b) projekty finansowane w ramach programów European Research Council,
c) projekty finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship,
d) projekty finansowane przez The National Institutes of Health (NIH),
e) projekty finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego,
f) projekty finansowane przez National Science Foundation,
g) projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(z wyłączeniem projektów inwestycyjnych i edukacyjnych),
h) projekty finansowane przez MNiSW w ramach ustanowionych programów
i przedsięwzięć, NCN lub NCBiR,
i) projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
j) projekty finansowane przez Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Found),
k) projekty finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform
Technologicznych;
9) pięć punktów za realizację projektu (prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych), finansowanego ze środków na działalność statutową, zatwierdzonego
decyzją prorektora właściwego ds. nauki w AWF Katowice.
8. Czynny udział w konferencji oznacza autorstwo lub współautorstwo referatu lub kilku
referatów, prezentowanych w formie wykładu, posteru etc. na konferencji naukowej.
9. Nie przyznaje się punktów za artykuły, monografie (rozdziały w monografii), materiały
pokonferencyjne etc. przyjęte do druku i nieopublikowane.
10. W przypadku publikacji lub referatów za pierwszy kwartał roku akademickiego, czyli od
1 października do 31 grudnia, jeżeli w wydruku z sytemu PROLIB nie zaznaczono
miesiąca wydania, należy wypełnić dodatkowo wniosek z informacjami uzupełniającymi
(załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu).
11. Strona niezadowolona z decyzji rektora może zwrócić się do niego z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek
taki składany jest za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich. Decyzja rektora
wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
12. W sprawach dotyczących przyznawania Stypendium nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje rektor.
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UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM
§ 3.
1. Doktorant traci prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich lub zawieszenia w prawach doktoranta
prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1, zaprzestaje się wypłaty Stypendium
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu
stała się ostateczna albo orzeczenie komisji dyscyplinarnej dla doktorantów stało się
prawomocne.
3. Doktorantowi uprawnionemu do Stypendium, który ukończył studia w terminie
wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę
rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich
wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego
miesięcznie Stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania
studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
WZORY WNIOSKÓW
§ 4.
Wzory wniosków określone są w załącznikach do niniejszego regulaminu:
1) wzór wniosku o przyznanie Stypendium, czyli zwiększenia stypendium
doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich określa załącznik Nr 1;
2) wzór wniosku o przyznanie Stypendium, czyli zwiększenia stypendium
doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich oraz po ich
przedłużeniu określa załącznik Nr 2, a wzór informacji dodatkowych do w/w wniosku
– załącznik Nr 3.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

WNIOSEK DO KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (pierwszy rok)
Katowice, dnia........................................

................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr albumu

(Nr PESEL)

................................................................................................................................................................
(w przypadku braku numeru PESEL — rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji

................................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/ współwłaścicielem

Proszę o przyznanie mi w roku akademickim ………………………... zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej w związku z osiągnięciem bardzo dobrych wyników
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przyznane świadczenie proszę przekazać na wskazany przeze mnie rachunek bankowy.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia – aż do wydalenia mnie z Uczelni włącznie i obowiązku zwrotu
nieprawnie pobranej pomocy materialnej – oświadczam, ze podane we wniosku informacje są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

....................................................................
Podpis doktoranta

* niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, że Pan/i......................................................... złożył/a dnia.........................................
wniosek o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Wniosek został sprawdzony,
dokumentacja jest kompletna.

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

WNIOSEK DO KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (drugi rok i kolejne lata)
Katowice, dnia........................................
................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów doktoranckich

Nr PESEL

................................................................................................................................................................
(w przypadku braku numeru PESEL — rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji

................................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego

Nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/ współwłaścicielem

Proszę o przyznanie mi w roku akademickim ………………………………..... zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej w związku ze spełnieniem w roku akademickim poprzedzającym
złożenie wniosku tj. roku …………..…………………… kryteriów wymaganych od doktorantów na drugim
i kolejnych latach studiów doktoranckich oraz po ich przedłużeniu.
Oświadczam, że złożyłem(-am) terminowo sprawozdanie z przeprowadzonych badań naukowych, według
wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu studiów doktoranckich.

Oświadczam, iż dnia …………………………… złożyłem/am założenia rozprawy doktorskiej,
przyjęte przez opiekuna naukowego.*/ nastąpiło otwarcie mojego przewodu doktorskiego.*
Przyznane świadczenie proszę przekazać na wskazany przeze mnie rachunek bankowy.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie fałszywego
oświadczenia – aż do wydalenia mnie z Uczelni włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy
materialnej – oświadczam, ze podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

....................................................................
* niepotrzebne skreślić

Podpis doktoranta

________________________________________________________________________________
Wniosek opiniuję: pozytywnie.*/ negatywnie.*

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................................

…………………………………………..

Tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora
Podpis opiekuna naukowego/promotora
________________________________________________________________________________________________________________________

Doktorant wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych*/ w realizacji badań
naukowych.*
* niepotrzebne skreślić

.............................................................................
Podpis i pieczęć kierownika właściwej katedry
________________________________________________________________________________________________________________________
Wypełnia pracownik dziekanatu wydziału po złożeniu wniosku. Założenia rozprawy doktorskiej zaakceptowane przez opiekuna

naukowego zostały złożone dnia ……………………….
........................................................................................
Podpis i pieczęć pracownika dziekanatu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, że Pan/i..................................................... złożył/a dnia wniosek o zwiększenie stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej (informacje dodatkowe i spis załączników). Wniosek został sprawdzony,
dokumentacja jest kompletna.

........................................................................................
Data złożenia wniosku

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Wniosek dla drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich
Informacje dodatkowe i spis załączników
Katowice, dnia........................................
................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów doktoranckich

Informacje uzupełniające należy podać tylko i wyłącznie w przypadkach jeżeli miesiąc publikacji,
konferencji, wydania nie został zawarty w wydruku z systemu PROLIB.
Tylko opublikowane w pierwszym kwartale roku akademickiego (od 1 października do 31 grudnia)
Tytuł publikacji w czasopiśmie

Autorzy

Data publikacji
(miesiąc, rok)

Tylko konferencje w pierwszym kwartale roku akademickiego (od 1 października do 31 grudnia)
Tytuł referatu

Autorzy

Nazwa, miejsce i data konferencji
(dzień, miesiąc, rok)

W załączeniu przedkładam: nadbitki kserograficzne programu/ programów w/w konferencji.*

Tylko wydane w pierwszym kwartale roku akademickiego (od 1 października do 31 grudnia)
Tytuł monografii/ rozdziału w monografii

Autorzy

Data wydania
(miesiąc, rok)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie fałszywego
oświadczenia – aż do wydalenia mnie z Uczelni włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy
materialnej – oświadczam, ze podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
Podpis doktoranta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, że Pan/i..................................................... złożył/a dnia wniosek o zwiększenie stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej (informacje dodatkowe i spis załączników). Wniosek został sprawdzony,
dokumentacja jest kompletna.

........................................................................................
Data złożenia wniosku

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

