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Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 7 czerwca 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększania stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 

 

 

Stypendium doktoranckie 

 

§ 1 

1. Stypendium doktoranckie może otrzymywać doktorant studiów stacjonarnych, który terminowo 

realizuje program studiów doktoranckich i jednocześnie prowadzi zajecia dydaktyczne w ramach 

praktyk zawodowych oraz badania naukowe ważne ze względu na rozwój Uczelni lub realizację 

jej celów i zadań.  

2. Stypendium, o których mowa w ust. 1, jest finansowane w szczególności w ramach środków, 

o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Stypendia doktoranckie przyznawane są w granicach środków przewidzianych na ten cel w planie 

rzeczowo-finansowym Uczelni na dany rok. 

4. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których 

mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie 

wyższym; 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 

ustawy— Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

5. Wysokość stypendium doktoranckiego równa jest 60% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

6. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesiecy. 

 

§ 2 

 

1. Stypendium doktoranckie przysługuje najlepszym doktorantom z II, III i IV roku studiów 

doktoranckich. Na I roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie nie przysługuje. 

2. Na II, III, IV roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie mogą otrzymać osoby, które 

w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 

spełniły łącznie następujące warunki: 

1) wykazały się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

potwierdzonymi opinią swojego opiekuna naukowego, 

2) złożyły w terminie sprawozdanie naukowe oraz ich praca naukowa została pozytywnie 

oceniona przez kierownka studiów doktoranckich, 
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3) uzyskały bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 

4) uzyskały zaliczenie praktyk zawodowych, w wymiarze przewidzianym planem studiów 

i programów nauczania, realizowanym w poprzednim roku akademickim. 

3. Podstawą do przyznania stypendium doktoranckiego jest wspólna dla trzech ostatnich lat studiów 

doktoranckich lista rankingowa sporządzona przez komisję doktorancką, na podstawie 

składanych przez doktorantów rocznych sprawozdań naukowych. 

4. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. Sprawozdania roczne, o których 

mowa w ust. 3, zawierajace wnioski o przyznanie stypendium, doktoranci składają do kierownika 

studiów doktoranckich do końca czerwca w danym roku akademickim (z zastrzeżeniem ust. 5), 

chyba że kierownik studiów doktoranckich wyznaczy termin wcześniejszy albo wyrazi zgodę na 

przedłużenie terminu na składanie dokumentacji. 

5. W roku akademickim 2012/2013 sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 3, zawierajace 

wnioski o przyznanie stypendium, doktoranci składają do dnia 20 września 2013 r. 

 

§ 3 

 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor, z zastrzeżeniem 

ust. 5, na podstawie opinii sporządzonej przez komisję doktorancką dołączonej do wniosku 

doktoranta o przyznanie stydpendium doktoranckiego. Opinia komisji doktoranckiej nie jest dla 

Rektora wiążąca.  

2. Komisję doktorancką powołuje Rektor, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 14 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. 

3. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

sporządza listę rankingową na podstawie sprawozadań naukowych, w terminie 30 dni od daty ich 

złożenia. 

4. Komisja doktorancka sporządza i przekazuje w terminie 30 dni od upływu ostatecznego terminu 

na złożenie wniosków, wniosek do Rektora w przedmiocie przyznania stypendium. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej, z upoważnienia Rektora.  

6. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, o której mowa w ust. 5, jest 

ostateczna. Uczestnik studiów doktoranckich niezadowolony z decyzji może złozyc wniosek do 

Rektora o ponowne rozpoznanie sprawy na podstawie art. 127 § 3 kpa, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania tej decyzji, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać 

stypendium doktoranckie na ten okres. 

2. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

3. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 

krótszym niż określony w akcie o utworzeniu 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 doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 
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Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
 

§ 5 

 

1. Doktorant odbywający studia doktoranckie w Uczelni może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych.  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na podstawie list rankingowych 

sporządzonych oddzielnie dla każdego roku studiów. Dla doktorantów z II, III i IV roku studiów 

listy sporządza się na podstawie sprawozdania rocznego, a dla studentów pierwszego roku 

studiów na podstawie wyników rekrutacji. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na 

drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy 

badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.  

3. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej 

niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na okres 12 miesięcy przez Rektora 

Akademii, z zastrzeżeniem ust. 5, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką wniosków 

o przyznanie zwiększenia. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego przyznaje Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej z upoważnienia Rektora. 

6. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano 

stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 

7. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafie, do procedury o zwiekszenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowe stosuje się odpowiednio zasady dotyczące przyznawania 

stypendium doktoranckiego. 

 

§ 6 

 

 

Wzór sprawozdanie rocznego doktoranta, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 

zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym znajdują się również 

zasady punktacji, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe przez komisję doktorancką. 

 

 

 

Załącznik: 

1) Wzór sprawozdania rocznego uczestnika studiów doktoranckich. 
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Sprawozdanie roczne studenta studiów doktoranckich 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 

Rok studiów ………………………………….. 

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi w roku akademickim ………./…..  

a) stypendium doktoranckiego, 

b) zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

 

 

Data ……………………………………… Podpis ……………………………………………… 

 

 

1. Wyniki egzaminów i zaliczeń 

Średnia ocen (E) ………….. (załącznik nr 1. zaświadczenie z dziekanatu) 

Średnia (E) Stypendium 

doktoranckie (SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

WYCENA 4*(E-4) 0 

Punkty …………………..  

 

2. Postępy w pracy naukowej 

a) Prace naukowe opublikowane w bieżącym roku akademickim zaliczone do dorobku Wydziału WF 

AWF w (przynajmniej jeden autor z afiliacją WWF) o ile doktorant jest jednym z pięciu pierwszych 

autorów 

Według punktacji MNiSzW (P) ………… (załącznik nr 2. lista publikacji i kserokopie pierwszych 

stron) 

Publikacje z afiliacją WWF AWF Stypendium 

doktoranckie (SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

WYCENA P 2*P 

Punkty ………………….. …………………….. 

 

b) Prace naukowe opublikowane w bieżącym roku akademickim nie zaliczone do dorobku Wydziału 

WF (bez autorów z afiliacją WWF) ale zaliczone do dorobku innych wydziałów AWF o ile doktorant 

jest jednym z pięciu pierwszych autorów 

Według punktacji MNiSzW (P) ……….. (załącznik nr 3. lista publikacji i kserokopie pierwszych 

stron) 

Publikacje z afiliacją innych wydziałów 

AWF 

Stypendium 

doktoranckie (SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

WYCENA 0 P 

Punkty  …………………… 
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c) Czynny udział w konferencjach (z referatem lub plakatem) w bieżącym i poprzednim roku 

kalendarzowym potwierdzony certyfikatem uczestnictwa (załącznik nr 3. lista referatów i certyfikaty 

uczestnictwa) 

Konferencja Liczba 

udziałów 

Stypendium 

doktoranckie 

(SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Zagraniczna …. 3 3 

Krajowa …. 2 2 

Studencka …. 1 1 

Punkty …. …… …… 

 

d) Inne osiągnięcia naukowe (złącznik 4. Potwierdzenie od kierownika projektu i/lub redaktora 

naczelnego). Za kierowanie projektem przyznawana jest podwójna liczba punktów 

Działalność Liczba 

udziałów 

Stypendium 

doktoranckie (SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Udział w międzynarodowym 

projekcie badawczym, w którym 

uczestniczy WWF 

 

…… 

10 10 

Udział w międzynarodowym 

projekcie badawczym w którym 

uczestniczy WR, WTiR lub WWFiS 

 

…… 

5 10 

Udział w grancie MNiSzW, NCN 

lub NCBiR, w którym uczestniczy 

WWF 

 

…… 

8 8 

Udział w innym grancie MNiSzW, 

NCN lub NCBiR, w którym 

uczestniczy WR, WTiR lub WWFiS 

 

…… 

3 6 

Udział w projekcie AWF 

finansowanym z działalności 

statutowej (DS) lub projekcie dla 

młodych naukowców (DM) 

 

 

…… 

3 3 

Udział w innym projekcie 

naukowym 

 

…… 

0 3 

Praca asystenta redaktora 

naukowego w redakcji jednego z 

czasopism wydawanych przez AWF 

 

…… 

10 10 

Punkty   

………………….. ………………….. 
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3. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w bieżącym roku akademickim (złącznik 5) 

- potwierdzenie od opiekuna) 

Etap Potwier

dzenie 

Stypendium 

doktoranckie 

(SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Złożenie rozprawy  0 15 

Wszczęcie przewodu  0 10 

Przedstawienie koncepcji rozprawy na 

zebraniu katedry 

 0 5 

Rozpoczęcie badań  0 1 

Punkty   

0 

……………

……. 

 

4. Zaangażowanie dydaktyczne w bieżącym roku akademickim; E – liczba godzin samodzielnie 

przeprowadzonych zajęć (E<= 90) w ramach praktyk dydaktycznych (załącznik 6. - 

potwierdzenie od kierownika zakładu) 

Działalność Liczba 

godzin 

E 

Stypendium 

doktoranckie 

(SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Samodzielne prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w AWF (co najmniej 30 

godz.) 

 E/5 0 

Samodzielne prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w innej uczelni wyższej (co 

najmniej 30 godz.) 

 0 0 

Punkty   

……………

…….. 

 

……………

…….. 

 

5. Zaangażowanie w pracach samorządu (załącznik nr 7. - potwierdzenie z samorządu) 

Działalność Potwier

dzenie 

Stypendium 

doktoranckie 

(SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Przewodniczący samorządu  0 10 

Członek samorządu  0 5 

Punkty   

……………

…….. 

……………

…….. 

 

6. Inne aktywności na rzecz Uczelni oceniane przez komisję (załącznik 8. - potwierdzenie od 

przewodniczącego komisji/komitetu) 

Działalność Liczba 

udziałów 
Stypendium 

doktoranckie 

(SD) 

Zwiększenie 

stypendium 

Udział w komisji senackiej, uczelnianej lub 

wydziałowej 

 2 0 

Udział w komitecie organizacyjnym 

konferencji 

 2 0 

Punkty   

……..  

 


