DO-0130/55/2014
Zarządzenie nr 55
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 18 czerwca 2014 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz
§ 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581),
zarządzam, co następuje:
§1
Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zwanego dalej
zwiększeniem stypendium. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium skierowany
do Rektora UJ wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do kierownika studiów
doktoranckich. Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium ustala rada jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
§2
1.

2.

Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium jest zobowiązany złożyć
wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające osiągnięcia
doktoranta w terminie do 30 czerwca każdego roku studiów. W przypadku, gdy doktorant
uzyskał zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie terminu złożenia
dokumentacji niezbędnej do zaliczenia roku lub w przypadku uzupełnienia sprawozdania
obejmującego okres od 1 lipca do 30 września, doktorant składa wniosek o przyznanie
zwiększenia stypendium wraz z wymaganą dokumentacją w terminie do 30 września.
Doktoranci pierwszego roku studiów składają wniosek o przyznanie zwiększenia
stypendium przy dokonywaniu wpisu na studia doktoranckie.
§3

1.

2.

Zwiększenie stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na
poszczególnych latach studiów doktoranckich. Przysługuje ono również doktorantom
korzystającym z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich.
Kierownik studiów doktoranckich niezwłocznie przekazuje prawidłowo złożone wnioski
komisji doktoranckiej powołanej przez Rektora UJ na wniosek dziekana.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

W skład komisji doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych
odpowiednio spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce
organizacyjnej uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia
w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia
14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję
przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.
Komisja doktorancka sporządza listy rankingowe odrębnie dla każdego roku studiów
doktoranckich wraz z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego wnioskodawcę.
Lista rankingowa obejmuje wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie
zwiększenia stypendium i zawiera dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL,
a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz wskazanie roku studiów doktoranckich.
Komisja za pośrednictwem dziekana przekazuje Rektorowi UJ sporządzone listy
rankingowe wraz z raportami z systemu USOS, które zawierają aktualną liczbę
doktorantów na danym roku studiów doktoranckich, w terminie do 10 października
danego roku akademickiego.
Zatwierdzone przez Rektora UJ listy rankingowe oraz raporty, o których mowa w ust. 5,
przekazuje się do podstawowej jednostki organizacyjnej w celu przygotowania decyzji
w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zwiększenia stypendium.
Decyzje, o których mowa w ust. 6, przygotowuje pracownik podstawowej jednostki
organizacyjnej, wskazany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
na wniosek kierownika studiów doktoranckich, do 31 października danego roku
akademickiego.
Przygotowane w podstawowych jednostkach organizacyjnych decyzje podpisuje
Rektor UJ lub z jego upoważnienia prorektor UJ, po czym następuje ich przekazanie
do podstawowej jednostki organizacyjnej w celu niezwłocznego doręczenia adresatom.
Od decyzji w sprawie przyznania zwiększenia stypendium, przysługuje prawo
do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
§4

Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych
doktorantów,
któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe
w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium
doktoranckim. Przepisy §§ 1–3 oraz §§ 5–10 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów
doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
lub bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych
studiów magisterskich.
2. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach
studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej
lub badawczej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie
zwiększenia stypendium.
3. Za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku uznaje się rok akademicki
poprzedzający rok akademicki, w trakcie którego ma być wypłacane zwiększenie
stypendium.

§6
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Z zastrzeżeniem ust. 2, listy rankingowe, o których mowa w § 3 ust. 4–6, sporządza się
w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz w sprawozdaniu złożonym przez doktoranta,
biorąc pod uwagę w szczególności:
1) znaczące postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) prowadzone zajęcia oraz inne zadania realizowane w trakcie studiów doktoranckich;
3) publikacje;
4) udział w konferencjach naukowych.
Dla doktorantów pierwszego roku studiów sporządza się odrębne listy rankingowe.
Przepisy ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.
Na listach rankingowych, kolejne pozycje uzyskują doktoranci według liczby punktów
przyznanych im na podstawie wniosku, według systemu punktacji ustalonego przez radę
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, z zastrzeżeniem § 5.
Wraz z systemem punktacji rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia
doktoranckie ustala dodatkowe kryteria oceny doktorantów, w szczególności zasady
postępowania w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się
więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów oraz dodatkowe warunki, jakie winni
spełniać doktoranci ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium, uwzględniające
specyfikę funkcjonowania wydziału, z zastrzeżeniem § 5.
Kryteria oceny doktorantów oraz system punktacji ogłasza się i podaje do publicznej
wiadomości (wydziałowe strony internetowe i tablice ogłoszeń) przed rozpoczęciem roku
akademickiego, na który zwiększenie stypendium ma być przyznane.
Na podstawie list rankingowych komisje doktoranckie wskazują osoby rekomendowane
do przyznania zwiększenia stypendium z zachowaniem następujących zasad:
1) za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 30% doktorantów
uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium na danym roku studiów
doktoranckich uznaje się liczbę doktorantów według stanu aktualnego na dzień
sporządzenia listy rankingowej, z zastrzeżeniem pkt 5);
2) liczba doktorantów, którym przyznano zwiększenie stypendium nie może przekraczać
30% doktorantów danego roku studiów;
3) przy ustalaniu 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów
należy stosować metodę zaokrąglania w dół;
4) lista rankingowa wskazuje liczbę uczestników studiów doktoranckich według stanu
aktualnego na dzień sporządzenia listy rankingowej na podstawie załączonego raportu,
o którym mowa w § 3 ust. 5;
5) dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po
czwartym roku, zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, sporządza się
odrębne listy rankingowe. Przepisy ust. 1 i 3–6 stosuje się odpowiednio. Za 100%
doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 30% doktorantów uprawnionych
do otrzymywania zwiększenia stypendium, uznaje się liczbę doktorantów, którzy
korzystali z przedłużenia studiów doktoranckich po czwartym roku studiów na dzień
sporządzenia listy rankingowej. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie w trakcie
studiów ujmuje się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani;
6) listy rankingowe mogą być tworzone odrębnie dla każdej dyscypliny studiów
prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
§7

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 zł.

§8
Zwiększenie stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres
12 miesięcy, za każdy miesiąc z góry.
§9
Rektor UJ może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania zwiększenia stypendium,
jeżeli zostaną zwolnione środki finansowe. Zwiększenie stypendium jest przyznawane
wówczas na okres od daty podjęcia decyzji do końca roku akademickiego.
§ 10
1. Zwiększenie stypendium wypłacane jest również w okresie trwania urlopu naukowego.
2. Zwiększenie stypendium nie przysługuje w czasie trwania urlopu dziekańskiego.
3. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje
się wypłaty zwiększenia stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
4. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium, 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 zwiększenia stypendium oraz liczby miesięcy, o które został
skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy.
5. W przypadku ukończenia studiów w terminie krótszym niż określony w akcie
o utworzeniu tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej
zaprzestaje się wypłacania zwiększenia stypendium z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.
§ 11
Traci moc zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2013 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, który stosuje się do zwiększeń stypendiów przyznawanych na rok
akademicki 2014/2015.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy zwiększeń stypendiów
przyznawanych na rok akademicki 2014/2015 oraz w latach następnych, z zastrzeżeniem, że
§ 6 ust. 5 stosuje się do zwiększeń stypendiów przyznawanych od roku akademickiego
2015/2016.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

