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Uchwała nr 29/V/2009 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 27 maja 2009 roku 

 

w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie  

 
Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 200 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. 

zm.), 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, poz. 3 z 2007 r. – z późn. zm.).  
 

§ 1 

Stypendia doktoranckie są finansowane ze środków wydziału. 

§ 2 

1.  Rektor może przyznać doktorantowi, na jego wniosek, stypendium doktoranckie 

w ramach środków wydziału przeznaczonych na ten cel. 

2.  Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje 

program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych lub badawczych - w ramach praktyk zawodowych albo 

wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych 

przez jednostkę organizacyjną uczelni.  

3. Wysokość stypendium doktoranckiego ustala Rektor, przy uwzględnieniu 

warunku, że nie może być ono niższe niż 60% i wyższe niż 100% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, zgodnie z obowiązującymi w dniu 

wydania decyzji przepisami. 

4.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 12 

miesięcy, za każdy miesiąc z góry.  

§ 3 

1. Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie jest zobowiązany złożyć 

wniosek o jego przyznanie (załącznik nr 1 do Regulaminu), indeks oraz inne 

dokumenty poświadczające osiągnięcia doktoranta w terminie do 30 czerwca 

każdego roku. W przypadku, gdy doktorant uzyskał zgodę kierownika studiów 

doktoranckich na przedłużenie terminu złożenia dokumentacji niezbędnej do 

zaliczenia roku, składa on wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganą 

dokumentacją do 30 września. Wymagane dokumenty należy złożyć 

kierownikowi studiów doktoranckich.  
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2. Doktoranci pierwszego roku studiów składają wniosek o przyznanie stypendium 

wraz z podaniem ERK kandydata na studia doktoranckie, stosownie do 

obowiązujących procedur rejestracji na studia doktoranckie. Stypendium to jest 

przyznawane w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.  

§ 4 

1. Kierownik studiów doktoranckich, w ciągu 5 dni roboczych po terminie zaliczenia 

roku, sporządza listę rankingową wraz z podaniem punktacji i za pośrednictwem 

Dziekana przesyła ją Rektorowi. Lista rankingowa obejmuje wszystkich 

doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 

2.  Rektor może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania stypendium, jeżeli zostaną 

zwolnione środki finansowe. Stypendium jest przyznawane kolejnej osobie na 

liście rankingowej na okres od daty podjęcia decyzji aż do końca roku 

akademickiego. 

§ 5 
 

1.  Listę rankingową sporządza się w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu 

złożonym przez doktoranta, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, 

2) prowadzone zajęcia oraz inne zadania realizowane w trakcie studiów 

doktoranckich, 

3) publikacje, 

4) udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji, 

5) oceny, bądź zaliczenia uzyskane w roku akademickim z przedmiotów 

wymaganych przez program studiów. 

2.   Lista, o jakiej mowa w ust. 1 ma charakter rankingu, w którym najwyższą pozycję 

uzyskuje doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów, według 

systemu punktacji ustalonego przez radę wydziału. 

3.  Rada wydziału określa zasady przeliczania osiągnięć doktorantów na skalę ocen 

określoną w Regulaminie studiów doktoranckich. 

 

4. Wraz z systemem punktacji rada wydziału może ustalić dodatkowe kryteria oceny 

doktorantów, a także może ustalić dodatkowe warunki, jakie winni spełniać 

doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium uwzględniające specyfikę 

funkcjonowania wydziału.  

 

5. Kryteria oraz system punktacji winien być ogłoszony i podany do publicznej 

wiadomości (wydziałowe strony internetowe i tablice ogłoszeń) nie później, niż 3 

miesiące przed terminem składania wniosków o przyznanie stypendium 

doktoranckiego. 
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§ 6 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego, okresie jego 

pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor na wniosek Dziekana, 

zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich. Dziekan informuje 

Rektora o wysokości środków posiadanych na wypłatę stypendiów. 

2.  Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jego 

ponowne rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

§ 7 

1. Stypendium może być wypłacane w okresie trwania urlopu naukowego, a także 

w trakcie przedłużenia po 4 latach studiów. Decyzję w sprawie wypłaty, bądź 

niewypłacania stypendium doktoranckiego podejmuje Dziekan po zasięgnięciu 

opinii rady wydziału. 

2. W czasie trwania urlopu dziekańskiego stypendium doktoranckie nie 

przysługuje. 

§ 8 

1. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować pracę 

zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonywanie tej 

pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.  

2. Doktorant wykonujący pracę zarobkową dołącza do wniosku o stypendium 

oświadczenie o wymiarze czasu pracy. 
 

§ 9 

1. Rektor uchyla decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, jeżeli doktorant 

w trakcie jego pobierania podjął pracę zarobkową w wymiarze pełnego etatu. 

2. Stypendium wypłacone od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

doktorant podjął prace zarobkową w wymiarze pełnego etatu podlega zwrotowi. 

 

§ 10 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.  

 

 

 

Załączniki: 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 

 

 

 

 


