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Zarządzenie nr 101 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 30 grudnia 2011 roku 
 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim 

 
 

Na podstawie art. 200a i 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §§ 22–25 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 
 

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, zwanego dalej zwiększeniem stypendium. Wzór wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium składa się wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania obowiązków w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.  
 

§ 3 
 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor UJ, po zaopiniowaniu przez 

komisje doktoranckie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni odrębnych dla 

każdego roku list rankingowych, o których mowa w § 6. 

3. Zatwierdzone przez Rektora UJ listy rankingowe przekazuje się podstawowej jednostce 

organizacyjnej w celu przygotowania decyzji. 

4. Decyzje przygotowuje pracownik podstawowej jednostki organizacyjnej wskazany przez 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów 

doktoranckich.  

5. Przygotowane w podstawowych jednostkach organizacyjnych decyzje podpisuje Rektor 

UJ, po czym przekazuje je podstawowej jednostce organizacyjnej w celu dostarczenia do 

adresatów. 

6. 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 
 

Uczestnikowi studiów doktoranckich 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.  

§ 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 naukowej 

i dydaktycznej. 

 § 6 
 

1. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów 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. 

2. Listy, o których mowa w ust. 1, mają charakter rankingów, w których najwyższą pozycję 

uzyskuje doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów, według systemu 

punktacji ustalonego przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych. 

3. Na podstawie list rankingowych komisje doktoranckie wskazują osoby, którym 

przysługuje zwiększenie stypendium z zachowaniem następujących zasad: 

1) liczba doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej, którym przyznano 

zwiększenie stypendium nie może przekraczać 30%; 

2) liczbę zwiększeń stypendium rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy dyscypliny i lata 

studiów, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) na każdym roku studiów doktoranckich przyznaje się co najmniej jedno zwiększenie 

stypendium, o ile nie narusza to pkt 1. 
 

§ 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, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 
 

§ 9 
 

Rektor może zmienić decyzję dotyczącą nieprzyznania zwiększenia stypendium, jeżeli 

zostaną zwolnione środki finansowe. Zwiększenie stypendium jest przyznawane 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.  



 

§ 11 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium składa się 

w terminie do 20 stycznia 2012 roku.  

2. W roku akademickim 2011/2012 zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres 

9 miesięcy, począwszy od stycznia 2012 roku. 
 

§ 12 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

 

 

Rektor  

 

 

 

Prof. Karol Musioł 



 
Załącznik  do zarządzenia nr 101  

 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 roku 

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

(imię i nazwisko doktoranta)        (miejscowość i data) 

………………………………............. 

(wydział, instytut/katedra) 

……………………………………….. 

(dziedzina/dyscyplina) 

……………… 

(rok studiów) 

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

 

 

Proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim ……………………………….. 

 

 

 

        …………………………………. 

        (własnoręczny podpis doktoranta) 

 

 

 

OPINIA KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

………………………………… 

(data i podpis) 


