Zarządzenie Nr 23/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej
Działając na podstawie art. 200a ust. 1, w zw. z art. 207 i 208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii
Rady Samorządu Doktorantów Akademii, zarządzam, co następuje.
§ 1.
Wprowadza się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 25 czerwca 2012 r.

REKTOR
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
prof. nadzw. AWF Katowice

Zaakceptowane przez:
Radę Samorządu Doktorantów

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2012
Rektora Akademii Wychowania im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie
Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

REGULAMIN
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
zwanej dalej Akademią, wyróŜniający się w pracy naukowej i dydaktycznej moŜe złoŜyć
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 wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365
z późn. 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 niŜ 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów
doktoranckich.
3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu
nie przyznano stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 Ustawy, przyznaje
się 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 zastrzeŜeniem, Ŝe minimalna wysokość Stypendium wynosi 800 zł.
5. Rektor ustala limit stypendiów, czyli liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania
Stypendium na poszczególnych latach studiów doktoranckich, według liczby doktorantów
na dzień 15 października roku akademickiego, w którym przyznawane jest stypendium.
Liczby uprawnionych stanowią 30% liczby doktorantów na danym roku studiów,
zaokrąglone zgodnie z arytmetyczną zasada zaokrąglania.
6. Stypendium jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy, nie później niŜ do
10 dnia miesiąca, za który Stypendium przysługuje, z zastrzeŜeniem, Ŝe za miesiąc
październik stypendium wypłacane jest do 20 listopada razem ze stypendium za listopad.
§ 2.
TRYB PRZYZNAWANIA
1. Stypendium przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez komisję
wniosków o przyznanie zwiększenia.
2. Z zastrzeŜeniem ust. 3 wnioski o przyznanie w danym roku akademickim Stypendium
wraz z dokumentami, składa się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich
w terminie do 15 października roku akademickiego, w którym przyznawane jest
Stypendium.
3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłacane jest w formie bezgotówkowej na
rachunek bankowy wskazany przez doktoranta we wniosku.
4. Rektor powołuje, na wydziale prowadzącym studia doktoranckie, komisję ds. wniosków
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w składzie:
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5.

6.

7.

8.

9.

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 wydziału.
Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich moŜe być przyznane
doktorantowi, który spełnił co najmniej jeden z poniŜszych warunków:
1) osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich, potwierdzone co najmniej oceną bardzo dobrą na
dyplomie ukończenia studiów;
2) osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; przez bardzo dobre
wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym naleŜy rozumieć uplasowanie się w 30%
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym.
JeŜeli liczba doktorantów pierwszego roku, spełniających warunki, o których mowa
w ust. 5 jest większa niŜ ustalony limit, o którym mowa w § 1 ust. 5, tworzy się listę
rankingową według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,
z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku spełnienia obydwu warunków, o których mowa w ust. 5
pkt 1 i 2 liczbę punktów mnoŜy się przez 1,5, a w przypadku ukończenia studiów
wyróŜnionych dodatkowo listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, zaświadczeniem
o wyróŜnieniu etc., liczbę punktów mnoŜy się przez 2.
Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów moŜe być
przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie
stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1) wyróŜniał się w pracy naukowej:
a) na drugim roku studiów wymagana jest pozytywna opinia opiekuna naukowego
oraz publikacje lub czynny udział w konferencjach;
b) na trzecim roku studiów wymagane jest złoŜenie, nie później niŜ do 30 września
poprzedniego roku akademickiego, kompletu dokumentów, zgodnych
z obowiązującymi przepisami, w celu otwarcia przewodu doktorskiego, a takŜe
pozytywna opinia opiekuna naukowego oraz publikacje lub czynny udział
w konferencjach;
c) na czwartym roku studiów lub w przypadku ich przedłuŜenia wymagany jest
otwarty, nie później niŜ do 30 września poprzedniego roku akademickiego,
przewód doktorski, a takŜe pozytywna opinia opiekuna naukowego oraz
publikacje lub czynny udział w konferencjach;
2) wyróŜniał się w pracy dydaktycznej; wymagana jest opinia kierownika katedry,
właściwej dla prowadzenia zajęć dydaktycznych.
JeŜeli liczba doktorantów kolejnych lat studiów, spełniających warunki, o których mowa
w ust. 7 jest większa niŜ ustalony limit, o którym mowa w § 1 ust. 5, ustala się listę
rankingową według liczby punktów, przyznanych za spełnienie warunków, o których
mowa w ust. 7. Przyznaje się pięć punktów za pozytywną opinię opiekuna naukowego, po
jednym punkcie za kaŜdą publikację w postaci materiałów konferencyjnych, po pięć
punktów za kaŜdą publikację w czasopismach z listy ministerialnej, po dziesięć punktów
za kaŜdą publikację umieszczoną na liście filadelfijskiej, po jednym punkcie za
kaŜdorazowy czynny udział w konferencjach, pięć punktów za złoŜenie kompletu
dokumentów, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, dziesięć punktów za otwarcie
przewodu doktorskiego oraz pięć punktów za spełnienie wymogu, o którym mowa
w ust. 7 pkt 2.
Rektor moŜe przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego w przypadku
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przedłuŜenia okresu odbywania studiów doktoranckich dokonanego zgodnie
z postanowieniami Regulaminu studiów doktoranckich.
10. Strona niezadowolona z decyzji Rektora moŜe 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. Decyzja Rektora wydana
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
11. W sprawach dotyczących przyznawania Stypendium nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje Rektor.
§ 3.
UTRATA PRAWA DO STYPENDIUM
1. Doktorant traci prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich, rezygnacji z otrzymania stypendium lub zawieszenia
w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji dyscyplinarnej dla
doktorantów. Zwiększenie stypendium doktoranckiego nie przysługuje w czasie trwania
urlopu dziekańskiego.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1, zaprzestaje się wypłaty świadczeń 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 krótszym
niŜ określony w akcie niŜ określonym w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał
wyróŜniającą się ocenę z rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminy ukończenia
studiów doktoranckich przyznać moŜna środki finansowe z tytułu zwiększenia
stypendium doktoranckiego w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego
miesięcznie stypendium, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie
większej jednak niŜ sześć miesięcy. Decyzję w tej sprawie na wniosek byłego doktoranta,
promotora lub kierownika katedry podejmuje Rektor.
§ 4.
WZORY WNIOSKÓW
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 określa załącznik
Nr 2.
§ 5.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
1. W roku akademickim 2011/2012 Stypendium, czyli zwiększenie stypendium
doktoranckiego przyznaje się na okres 9 miesięcy od stycznia do września 2012 r.
Stypendium wypłacane będzie w terminie do 14 dni po wydaniu decyzji o jego
przyznaniu z nadpłatą od stycznia 2012 r. za miesiące ubiegłe. W kolejnych miesiącach
wypłata nastąpi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
2. W roku akademickim 2011/2012 wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego
moŜna składać do 10 lipca 2012 r.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

Wniosek dla pierwszego roku studiów doktoranckich
Katowice, dnia........................................

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

................................................................................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania,

................................................................................................................................................................
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 nauce w trakcie studiów drugiego stopnia /jednolitych studiów magisterskich* lub bardzo
dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przyznane świadczenie proszę przekazać na wskazany przeze mnie rachunek bankowy.
W załączeniu:
kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia* /jednolitych studiów magisterskich*,
kopia listu gratulacyjnego, dyplomu uznania, zaświadczenia o wyróŜnieniu etc.*

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

* niepotrzebne skreślić
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, Ŝe Pan/i......................................................... złoŜył/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 dla drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich
Katowice, dnia........................................
................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, nr albumu

................................................................................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania,

................................................................................................................................................................
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 kryteriów wymaganych od
doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich.
Na odwrocie wniosku zamieszczam spis publikacji oraz wykaz konferencji, w których
brałem/brałam czynny udział.
Oświadczam, iŜ komplet dokumentów, niezbędnych w celu otwarcia przewodu doktorskiego został
przeze mnie złoŜony dnia ……………………… (dotyczy trzeciego roku studiów).*
Oświadczam, iŜ otwarcie mojego przewodu doktorskiego nastąpiło dnia ……………….…..
(dotyczy czwartego roku studiów).*
Przyznane świadczenie proszę przekazać na wskazany przeze mnie rachunek bankowy.
W załączeniu: nadbitki kserograficzne prac i materiałów konferencyjnych.

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

* niepotrzebne skreślić
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinia opiekuna naukowego.

................................................................................................................................................................
Tytuł / stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego

Oświadczam, iŜ w/w doktorant wyróŜniał się w pracy badawczej.
........................................................................................
Podpis opiekuna naukowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinia kierownika katedry, właściwej dla prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta.

Oświadczam, iŜ w/w doktorant wyróŜniał się w pracy dydaktycznej.

........................................................................................
Podpis i pieczęć kierownika katedry

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam, Ŝe Pan/i......................................................... złoŜył/a dnia.........................................
wniosek o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Wniosek został
sprawdzony, dokumentacja jest kompletna.
........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek

