
 

 

Zarządzenie Nr 115/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej  

 

Na podstawie art. 200a i art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich  i 

stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581) 

 

 

zarządzam,  

 

co następuje 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników pozostałych jednostek 

organizacyjnych UKW do zapoznania podległych pracowników i uczestników studiów 

doktoranckich z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 

 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu powierzam Prorektorowi  

ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października  2014 roku. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 
 



  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 115/2013/2014 

Rektora UKW 

z dnia 30 września 2014 r. 

 

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  

projakościowej 
 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  z dotacji  projakościowej 

został opracowany na podstawie art. 200a i art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich  i 

stypendiów doktoranckich (Dz.U.z 2013 r., poz.1581). 

 

§ 1 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  przyznaje Rektor w 

drodze decyzji na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu wniosku przez komisję 

doktorancką jednostki organizacyjnej uczelni, zwaną dalej „komisją”. 

2. Komisję powołuje Rektor. 

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, albo uprawnienia równoważne z 

uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów. 

 

§ 2 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, 

który złożył wniosek wraz z załącznikiem  (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2) o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

2. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  

projakościowej do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 15 października.  

3. Kierownicy studiów doktoranckich przekażą do Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości 

Kształcenia w terminie do dnia 20 października wnioski doktorantów wraz  

z dokumentacją, na podstawie której dokonana została ocena osiągnięć doktoranta. 

4. Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji  projakościowej złożone po 

terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

5. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej 

przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 

studiów doktoranckich.  

 

§ 3 

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.  

2. Kwota zwiększenia stypendium  staje się stypendium doktoranckim. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.246434:part=a21%28a%29&full=1


  

§ 4 

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

wynosi 800 zł. 

 

§5 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów 

doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Doktorant pierwszego roku studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego wyłącznie w przypadku uzyskania  

w postępowaniu rekrutacyjnym następujących wyników:  

 -  96%÷100% maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego  

- 6 punktów; 

 - 91%÷95% maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego - 4 punkty; 

- 85%÷90% maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego - 2 punkty.  

3. W przypadku doktorantów przekraczających ustawowy limit stypendiów, którzy uzyskali 

tę samą liczbę punktów, wprowadza się drugie kryterium i przyznaje się punkty za bardzo 

dobre wyniki w nauce uzyskane przez doktoranta w trakcie studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich: 

- średnia ocen 4,51 ÷ 4,60 – 1 punkt; 

- średnia ocen 4,61 ÷ 4,70 – 2 punkty; 

- średnia ocen 4,71 ÷ 4,80 – 3 punkty; 

- średnia ocen 4,81 ÷ 4,90 – 4 punkty; 

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

 

§ 6 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane 

doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów. Osiągnięcia doktoranta w 

pracy badawczej, ocenia się na podstawie: 

1) 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, 

2) wszczęcia przewodu doktorskiego - 3 punkty (punkty przyznawane jeden raz czasie 

całego cyklu studiów); 

3) postępów w pracy naukowej: 

a) opublikowane prace recenzowane*:  

 monografia autorska – 15 punktów; 

 redakcja monografii w języku obcym  – 6 punktów; 

 redakcja monografii w języku polskim – 4 punkty; 

 artykuł w czasopiśmie naukowym w języku obcym – 5 punktów; 

 artykuł w czasopiśmie naukowym w języku polskim – 3 punkty; 



  

 artykuł w pracy zbiorowej w j. obcym – 3 punkty; 

 artykuł w pracy zbiorowej w j. polskim – 2 punkty; 

 redagowanie czasopisma naukowego – 2 punkty, 

* 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    

b) udział 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, 

 c) projekty badawcze: 

 projekt realizowany w ramach Programu Ramowego - 8 punktów; 

 projekt realizowany w ramach  grantu Narodowego Centrum Nauki: 

  indywidualny – 6 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) – 3 punkty; 

 projekt w ramach badań własnych dla młodych naukowców i doktorantów 

– 2 punkty, 

4) 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. 

 

§ 7 

Przy ustalaniu listy rankingowej doktorantów, o których mowa w § 5 i § 6,  uprawnionych do 

otrzymania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej Rektor może podjąć decyzję  

o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów w przypadku doktorantów o takiej samej liczbie 

punktów, przekraczającej ustawowy limit stypendiów.  

 

 

 

 

 



  

§ 8 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej nie przysługuje w 

przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich. 

 

§ 9 

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, z pierwszym dniem miesiąca 

następującym po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§ 10 

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, 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. 



  

 

Załącznik 1 
do Regulaminu przyznawania zwiększenia  

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
 

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

 
Nr PESEL ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

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

 

uczestnik I roku studiów doktoranckich 

w dziedzinie nauk:………………………………….. 

w dyscyplinie ………………………………………. 

Wydział …………………………………………….. 

 

Nr albumu …………………… 

        
nr konta 

 

 

JM Rektor  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego/stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

 

 

………………………………….. 
podpis  Doktoranta 

Bydgoszcz, dn.  …………………………. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Do wniosku załączam: 

1. zaświadczenie  o średniej ocen z toku studiów w trakcie studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich      

   

zaświadczenie o uzyskanych wynikach w postępowaniu rekrutacyjnym   

 

Lp Osiągnięcia 

 
Liczba przyznanych punktów 

1. postępowanie kwalifikacyjne  

(wg §5 ust. 2 Regulaminu) 

 

2. średnia ocen z toku studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich – ewentualne 

drugie kryterium (§5 ust.3)  

 

 

3. (ewentualne dodatkowe kryterium – wg §7 

Regulaminu) 

 

 RAZEM  

 
 

……………………………………………… 

podpis Kierownika Studiów Doktoranckich 

Opinia Komisji Doktoranckiej Wydziału 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 

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

…………………………………….. 

…………………………………….. 

podpisy Komisji Doktoranckiej 

 

 

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU DOKTORANTA I OPINII KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

- przyznaję stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej * 

-  nie przyznaję stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej*   

   

        …………………………………. 
         Podpis Rektora 

 

Bydgoszcz, dn. ………………… 

 niepotrzebne skreślić 



  

 

       

Załącznik 2 
do Regulaminu przyznawania zwiększenia  

stypendium doktoranckiego 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 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego/stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

 

 

 

……………………………………….. 
podpis   oktoranta 

Bydgoszcz, dn. …………………………….. 
 

 

 

 

Do wniosku załączam: 

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

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

3. wykaz publikacji recenzowanych         

4. dokumenty potwierdzające udział w konferencjach z wystąpieniem (referatem, posterem)   

5. projekty badawcze         

6. zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku studiów      



  

Lp Osiągnięcia 

(wg § 6 ust. 2 Regulaminu) 
Liczba przyznanych punktów 

1. ocena opiekuna naukowego lub promotora  

 

 

 

 

 

 
2. wszczęcie przewodu doktorskiego  

3. publikacje recenzowane  

4. udział w konferencjach   

5. projekty badawcze  

6. wyniki w nauce  

7. (ewentualne dodatkowe kryterium – wg §7 

Regulaminu) 

 

RAZEM  

 

 

 

 

……………………………………………… 

podpis Kierownika Studiów Doktoranckich 

 

Opinia Komisji Doktoranckiej Wydziału 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 

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

…………………………………….. 

…………………………………….. 

podpisy Komisji Doktoranckiej 

 

 

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU DOKTORANTA I OPINII KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

- przyznaję stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej * 

-  nie przyznaję stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej* 

         

        …………………………………. 
         Podpis Rektora 

 

Bydgoszcz, dn. ………………… 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić 



  

 

 

 


