
Zarządzenie Nr 65/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 lipca 2014 r. 

 

 

w sprawie:   zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów uprawnionych do 

ubiegania się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

oraz terminu i trybu składania wniosków 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za 

wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać doktorant, najwcześniej po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich, który spełnił łącznie następujące 

warunki: 

1) wykazał się postępami w pracy naukowej, 

2)  uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych 

doktorantów w danej dziedzinie,  

3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia 

rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2014 r.  

2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku doktoranta 

posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli brak 

postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów był spowodowany narodzinami 

dziecka lub przyczynami zdrowotnymi. 

3. Kierownik Studiów Doktoranckich tworzy imienną listę doktorantów dla każdego roku 

studiów, najpóźniej do dnia 19 września 2014 r., na podstawie wysokości średniej 

arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów uzyskanych w roku akademickim 

2013/2014, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, od najwyższej do najniższej 

średniej. 

4. 5% najlepszych doktorantów z każdej listy stanowi grupę najlepszych doktorantów, 

którzy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

 

§ 2 

 

1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra na rok akademicki 

2014/2015 za wybitne osiągnięcia, w tym wzory wniosków, określają przepisy 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom 

stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).  

2. Doktorant składa do dziekana właściwego ze względu na jednostkę prowadzącą studia 

doktoranckie wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz 

z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta, w terminie do dnia 30 września 



2014 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na 

przyjęcie wniosku po terminie, ale nie później niż przed datą posiedzenia rady wydziału 

w październiku 2014 roku.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium dziekan przedstawia do zaopiniowania Radzie 

Wydziału, według kryteriów określonych w § 2 ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). 

4. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych (np. opracowane na 

podstawie nieprawidłowego wzoru, błędne dane, brak podpisów) nie będą rozpatrywane. 

 

§ 3 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. Niniejsze zarządzenie podane zostanie do wiadomości doktorantów. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie Nr 91/2012/13 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

9 września 2013 r. w sprawie zasad wyłaniania doktorantów w grupie 5% najlepszych 

doktorantów w danej dziedzinie uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków. 
 

 

 

                                                                               Rektor 

                                                                               

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

 

 


