
Aneks nr 2
z dnia 7 września 2009 roku

do Zarządzenia nr 48/2006/2007
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 4 lipca 2007 r.
 

w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów 
III stopnia (studiów doktoranckich)

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 200 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165 poz. 1364 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie studiów 
doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1/2007 poz. 3) 
wprowadzam  następujące  zmiany  do  Zarządzenia  nr  48/2006/2007  Rektora  Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie: 
zasad  i  trybu  przyznawania  stypendiów  doktoranckich  uczestnikom  studiów  III  stopnia 
(studiów doktoranckich):

§ 1

1. W § 3 ust. 1 Zarządzenia zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie:
„Wysokość stypendium w danym roku akademickim określa zarządzenie Rektora.”

2. W § 4 ust. 1 Zarządzenia zmienia się dotychczasowy zapis na następujące brzmienie:
„Zasady  punktacji,  w  oparciu  o  którą  sporządzana  jest  lista  rankingowa  w  danym  roku 
akademickim określa zarządzenie Rektora”.

3. Z  dniem  7  września  2009  roku  traci  moc  Załącznik  nr  2  do  Zarządzenia  nr 
48/2006/2007 Rektora AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4.07.2007 r.

4. Pozostałe  zapisy  Zarządzenia  nr  48/2006/2007  Rektora  Akademii  Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r.  pozostają bez 
zmian.

§ 2

1. Ustalam,  że  wysokość  stypendium  w  roku  akademickim  2009/2010  wynosi  1046 
złotych.

2. Punkty za działalność naukową doktoranta, na podstawie których utworzona będzie 
lista  rankingowa  w  roku  akademickim  2009/2010,  przyznawane  będą  według 
następujących zasad.

1) Wszczęty przewód doktorski – 20 pkt.,
2) Przedstawienie  koncepcji  rozprawy  doktorskiej  na  zebraniu  naukowym 

wydziału/instytutu/katedry, udokumentowane protokołem z tego zebrania – 5 
pkt.,

3) Kolejne  wystąpienie  na  zebraniu  naukowym  wydziału/instytutu/katedry, 
udokumentowane protokołem z tego zebrania – 1 pkt.,

4) Opublikowane prace w czasopismach naukowych i rozdziały w opracowaniach 
zwartych  –  ocena  zgodnie  z  punktacją  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego, przyjmując maksymalną liczbę punktów, jaką można otrzymać za 
daną pracę. Jedyny (lub pierwszy) autor pracy otrzymuje całą pulę punktów. W 
przypadku  współautorstwa  doktorant  jest  zobowiązany  przedstawić 
oświadczenie pierwszego autora o udziale doktoranta w przygotowaniu pracy, 
wyrażonym w procentach, któremu odpowiadać będzie proporcjonalnie liczba 
przyznanych punktów. W przypadku braku oświadczenia punkty przyznawane 
będą według zasady: drugi autor – połowa puli punktów, trzeci autor – 1/3 itd. 



Za  prace  opublikowane  w  czasopismach  naukowych  i  opracowaniach 
obcojęzycznych przyznana będzie podwojona liczba punktów.

5) Przedstawienie pracy na konferencji (udokumentowane czynne uczestnictwo):
- międzynarodowej – 4 pkt.;
- ogólnopolskiej – 3 pkt.;
- uczelnianej – 1,5 pkt.
Za prace przedstawione w języku obcym przyznana będzie podwojona liczba 
punktów.

6) Prace opublikowane w niepunktowanych materiałach pokonferencyjnych (nie 
będą  uwzględniane  streszczenia)  lub  czasopismach  branżowych  –  1  pkt  (w 
języku polskim) lub 2 pkt (w języku obcym).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2009 roku.

Rektor
AWF Warszawa 

dr. hab. prof. AWF Alicja Przyłuska Fiszer


