
 

Zarządzenie Nr 70/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  

 

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696) 

 

 

 

zarządzam,  

 

co następuje 

 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych UKW, kierowników studiów 

doktoranckich do zapoznania podległych pracowników i uczestników studiów doktoranckich z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu powierzam Prorektorowi  

ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. 

 

 

§ 4 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie 98/2016/2017 Rektora  Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego  z dnia  28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy stypendiów doktoranckich z dotacji 

projakościowej przyznawanych od roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

    Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 



 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 70/2017/2018 

Rektora UKW 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

 

 

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji projakościowej 

 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,  zwanego dalej „stypendium 

projakościowym”. 

 

§ 2 

Stypendia projakościowe przyznaje się ze środków przekazanych Uniwersytetowi Kazimierza 

Wielkiego w ramach dotacji podmiotowej  na dofinansowanie  zadań projakościowych, o której 

mowa  w art. 94 b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U.  z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).  

 

 

§ 3 

1. Stypendia projakościowe przyznawane są na zasadach konkursu. 

2. Uprawnienie do otrzymania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów  na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

3. Minimalna wysokość stypendium projakościowego wynosi 800 zł. 

 

 

§ 4 

1. Stypendium projakościowe przyznaje Rektor w drodze decyzji na wniosek doktoranta,  

po zaopiniowaniu wniosku przez doktorancką komisję stypendialną jednostki 

organizacyjnej uczelni, zwaną dalej „komisją”. 

2. Komisję, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, powołuje Rektor. 

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich wykonujących 

pracę w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub stopień dr hab. sztuki albo uprawnienia równoważne   

z uprawnieniami dr hab. nabytymi na podstawie obowiązujących przepisów, w tym 

kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez 

odpowiedni organ Uczelnianej Rady Doktorantów.  

4. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 3 jest kierownik studiów doktoranckich. 

5. Wysokość kwoty stypendium projakościowego na dany rok akademicki określa Rektor na 

podstawie wysokości dotacji podmiotowej na finansowanie zwiększenia wysokości  

stypendiów doktoranckich  najlepszych doktorantów  oraz liczby doktorantów  wg stanu na 

31 grudnia każdego roku. 



6. Stypendium projakościowe przyznawane jest na okres 12 miesięcy, w terminie  

od 1 października do 30 września danego roku akademickiego.  

7. Stypendium projakościowe wypłacane jest do 10-tego dnia każdego miesiąca z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 8. 

8. Stypendium projakościowe za październik, listopad i grudzień wypłacane jest jednorazowo 

w terminie do 10 grudnia danego roku akademickiego. 

 

§ 5 

1. Stypendium projakościowe może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, który złożył 

wniosek wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 1.  

2. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia  

10 października danego roku akademickiego.  

3. Kierownicy studiów doktoranckich przekazują  do Rektora w terminie do dnia  

20 października danego roku akademickiego: 

1) zaopiniowane przez komisję wnioski doktorantów;  

2) dokumenty, na podstawie których przyznano doktorantowi punkty, o których mowa  

w § 7; 

3) zbiorcze zestawienie rankingowe sporządzone wg załącznika Nr 2 

4) listę doktorantów, których komisja rekomenduje do przyznania stypendium 

projakościowego. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium projakościowego złożone po terminie wskazanym  

w ust. 2 zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

5. Uprawnienie do otrzymywania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, wyłonionych na 

podstawie listy rankingowej klasyfikującej doktorantów według  łącznej liczby przyznanych 

punktów, zgodnie z  zasadami określonymi w § 7. 

6. Przy ustalaniu 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach i dyscyplinach 

studiów stosuje się metodę zaokrąglania w dół. 

 

§ 6 

1. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane 

środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium projakościowego. 

2. Kwota zwiększenia stypendium projakościowego staje się stypendium doktoranckim. 

 

 

 

§7 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane 

doktorantowi wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane jest stypendium projakościowe. 

2. Osiągnięcia doktoranta o których mowa w ust. 1 ocenia się na podstawie: 



1) wyników w nauce*: 

 średnia ocen 4,00 ÷ 4,25 – 1 punkt; 

 średnia ocen 4,26 ÷ 4,50 – 2 punkty; 

 średnia ocen 4,51 ÷ 4,60 – 3 punkty; 

 średnia ocen 4,61 ÷ 4,70 – 4 punkty; 

 średnia ocen 4,71 ÷ 4,80 – 5 punktów; 

 średnia ocen 4,81 ÷ 4,90 – 6 punktów; 

 średnia ocen 4,91 ÷ 5,00– 7 punktów. 

*średnia ocen w latach akademickich poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

2) oceny opiekuna naukowego lub promotora o zaawansowaniu prac nad 

przygotowaniem rozprawy doktorskiej, wynikającej z opinii sporządzonej  

na podstawie złożonego przez doktoranta sprawozdania: 

 ocena bardzo dobra – 3 punkty; 

 ocena dobra – 2 punkty, 

3) wszczęcia przewodu doktorskiego: 

 12 punktów, jeżeli przewód został wszczęty do końca II roku studiów;  

 10 punktów, jeżeli przewód został wszczęty do końca III roku studiów, 

Punkty są przyznawane jeden raz w czasie całego cyklu studiów  doktoranckich. 

4) opublikowanych prac recenzowanych:  

 monografia autorska w języku polskim – 25 punktów; 

 monografia autorska w języku obcym – 25 punktów; 

 redakcja monografii w języku obcym  – 5 punktów; 

 redakcja monografii w języku polskim – 5 punktów; 

 artykuł w czasopiśmie naukowym w języku obcym –liczba punktów zgodna  

z komunikatem MNiSW dotyczącym czasopism punktowanych; 

 artykuł w czasopiśmie naukowym w języku polskim –liczba punktów zgodna  

z komunikatem MNiSW dotyczącym czasopism punktowanych; 

 artykuł w pracy zbiorowej w języku obcym – 5 punktów; 

 artykuł w pracy zbiorowej w języku polskim – 5 punktów; 

 redagowanie czasopisma naukowego – 3 punkty; 

 artykuł w czasopiśmie niepunktowanym, nieujętym w  wykazie czasopism 

naukowych – 1 punkt, 

W przypadku publikacji recenzowanych, których autorem lub redaktorem jest 

więcej niż jedna osoba, liczba punktów dzielona jest przez liczbę autorów lub 

redaktorów - iloraz stanowi liczbę punktów przyznanych doktorantowi  

Punkty przyznawane są wyłącznie  na podstawie złożonego dokumentu w postaci 

wydruku za poprzedni rok akademicki z bazy dorobku naukowego pracowników 

UKW 



5) udziału w konferencjach z wystąpieniem  (referatem, posterem): 

 referat na konferencji międzynarodowej  w języku obcym – 4 punkty; 

 referat na konferencji międzynarodowej  w języku polskim – 3 punkty; 

 referat na konferencji ogólnopolskiej – 2 punkty; 

 referat na konferencji regionalnej – 1 punkt, 

 Za udział w konferencjach z wystąpieniem przyznaje się maksymalnie 7 pkt. 

6) projektów badawczych (finansowanych z NCN, NCBiR, NPRH i innych źródeł): 

 projekt realizowany w ramach Horyzont 2020 – 8 punktów; 

 projekt realizowany w ramach  grantu z NCN, NCBiR, NPRH:   

 – indywidualny – 8 punktów; 

 – zespołowy – 4 punkty; 

 projekt realizowany w ramach  dofinansowania na badania z innych źródeł  

(we wniosku o stypendium należy udokumentować rodzaj źródła) – 5 punktów; 

 udział w pracach zespołów badawczych (poza projektami dofinansowywanymi 

przez NCN, NCBiR, NPRH) – 2 punkty; 

 projekt w ramach badań własnych dla młodych naukowców i doktorantów  

– 2 punkty, 

Punkty za projekty mogą być przyznane wyłącznie na podstawie dołączonych 

dokumentów potwierdzających ich realizację 

 złożenie projektu w konkursie  organizowanym przez NCN, NCBiR, NPRH; 

- indywidualnego 4 punkty 

 - zespołowego 2 punkty 

Punkty za złożenie projektu  mogą być przyznane wyłącznie na podstawie 

dołączonego potwierdzenia wydanego przez Dział Nauki 

7) osiągnięcia doktoranta w pracy dydaktycznej: 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych (min.10 godz.) w ramach praktyk zawodowych 

– 2 punkty; 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych  musi być potwierdzone przez kierownika studiów 

doktoranckich. Potwierdzenie obowiązkowo zawiera liczbę odbytych przez doktoranta 

godzin. 

§ 8 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę tej samej liczby punktów, o przyznaniu 

stypendium projakościowego decydować będzie suma punktów uzyskanych przez doktoranta z 

postępów w pracy naukowej, określonych w § 7 ust. 2 pkt 2 i pkt 4. 

 

§ 9 

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, 

poparty przez kierownika studiów doktoranckich Rektor, w szczególnych przypadkach, może 

przyznać doktorantowi stypendium w tym  okresie. 

 

 

 

 



§10 

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium projakościowego, z pierwszym dniem następującym po miesiącu,  

w którym zapadła decyzja o skreśleniu. 

 

§11 

Doktorantowi otrzymującemu stypendium projakościowe, 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 projakościowego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres  

studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

 



  
WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE 
 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu zwiększenia  

stypendium z dotacji projakościowej 

 
 

………………………………………………………………………….     
imię i nazwisko 

 

Nr PESEL ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
adres, telefon 

 

uczestnik …………. roku studiów doktoranckich 

w dziedzinie nauk:………………………………………. 

w dyscyplinie ……………………………………………. 

Wydział ……………………………………………………. 

 

Nr albumu …………………………….. 

 

        
nr konta 

 

 

JM Rektor  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  

Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ* 

 

 Zwracam się do Pana Rektora z uprzejmą prośbą o przyznanie mi, na podstawie złożonych 

dokumentów, zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej  

 

 
……………………………………….. 

podpis  Doktoranta 

Bydgoszcz, dn. …………………………….. 

 

Do wniosku załączam: 

1. średnia ocen w nauce (za poprzedni rok akademicki/za poprzednie lata akademickie)  □ 

2. ocenę opiekuna naukowego (promotora) o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem rozprawy □ 

3. informację o wszczęciu przewodu (zaświadczenie lub uchwała Rady Wydziału)   □ 

4. wykaz i dokumenty (wydruk z bazy dorobku naukowego pracowników UKW za poprzedni  

rok akademicki) potwierdzające postępy w pracy naukowej (§ 7, ust. 2, pkt 4)   □ 

5. dokumenty potwierdzające udział w konferencjach z wystąpieniem (referat, poster)   □ 

6. projekty badawcze          □ 

7. osiągnięcia w pracy dydaktycznej        □ 

 



Lp Osiągnięcia 

(wg § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu) 

Liczba przyznanych 

punktów 

1. średnia ocen w nauce 

 

 

 

 

 

 
2. ocena opiekuna naukowego lub promotora  

 

 

3. wszczęcie przewodu doktorskiego  

4. publikacje recenzowane  

5. udział w konferencjach z wystąpieniem  

6. projekty badawcze  

7. osiągnięcia dydaktyczne  

8. (ewentualne dodatkowe kryterium – wg §8 Regulaminu)  

RAZEM  

 

 

……………………. …………………………………..   …………………………………... 
podpis  Doktoranta  podpis Doktoranta – przedstawiciela DKSW  podpis Kierownika Studiów Doktoranckich 

 

 

Opinia Doktoranckiej  Komisji Stypendialnej Wydziału  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………........... 

…............................................................... 

…………………………………………... 

…………………………………………… 

podpisy członków 

Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału 

 

 

 

 

 

 

 

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU DOKTORANTA I OPINII DOKTORANCKIEJ KOMISJI 

WYDZIAŁU: 

- przyznaję stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej * 

-  nie przyznaję stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej*   

      

 

 

  ……………………………………… 

           podpis Rektora 

Bydgoszcz, dn. …………………………… 

* niepotrzebne skreślić 


