REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE
PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

§1
1. Na podstawie art.200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie.
2. Stypendium doktoranckie określone w art. 200 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
z dnia 25 lipca 2005 r., jest finansowane ze środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 tejże
ustawy.
3. Stypendia doktoranckie przyznawane są niezależnie od stypendiów z Funduszu Pomocy
Materialnej.
§2
1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program
studiów doktoranckich oraz wykazuje się:
a) zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
albo
b) zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę
organizacyjną uczelni.
2. Stypendium doktoranckie przyznaje się na udokumentowany wniosek doktoranta (zał. nr 5)
wraz z załącznikiem nr 1 – na okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego roku studiów.
3. Doktoranci I roku studiów mogą otrzymać stypendium doktoranckie pod warunkiem
uzyskania bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Mogą być im przyznane
także dodatkowe punkty za udokumentowaną działalność naukową w roku akademickim
poprzedzającym złożenie wniosku.
4. Wniosek i załącznik nr 1 wraz z potwierdzoną dokumentacją składa się do kierownika studiów
doktoranckich do dnia 10 października każdego roku.
5. Wydziałowa Komisja Doktorancka weryfikując i opiniując wnioski o przyznanie stypendium
doktoranckiego uwzględnia następujące kryteria:
a) wynik postępowania rekrutacyjnego, w przypadku doktorantów przyjętych na I rok
studiów,
b) wyniki w nauce, tj. w przypadku doktorantów przyjętych na I rok studiów średnia ocen
ze studiów II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studentów
kolejnych lat studiów doktoranckich – średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego,
c) ocenę projektu rozprawy doktorskiej, a w kolejnych latach studiów jej realizacji (na
podstawie opinii opiekuna naukowego/promotora doktoranta),
d) ocenę dorobku naukowego: publikacje, odczyty, czynny udział w konferencjach, udział
grantach badawczych i inne (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora
doktoranta),
e) ocenę osiągnięć dydaktycznych (na podstawie udokumentowanych przez opiekuna
naukowego/promotora lub kierownika studiów doktoranckich hospitacji zajęć
prowadzonych przez doktoranta),
f) ocenę osiągnięć organizacyjnych tj. zaangażowania w całokształt prac wydziału.
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6. Wydziałowa Komisja Doktorancka po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium
doktoranckiego, sporządza listę rankingową wszystkich doktorantów, którzy złożyli wniosek
o przyznanie stypendium doktoranckiego z podaniem punktacji (zgodnie zał. nr 2 i nr 3)
i przekazuje ją Rektorowi.
7. Lista, o której mowa w ust. 6 ma charakter rankingu, w którym najwyższą pozycję uzyskuje
doktorant, który zgromadził największą liczbę punktów.
8. Uczelniana Komisja Stypendialna weryfikuje list rankingowe z poszczególnych wydziałów –
biorąc pod uwagę możliwości finansowe Uczelni ( w tym wysokość środków przeznaczonych
na stypendia doktoranckie) i rekomenduje przyznanie stypendium doktorantom, których
osiągnięcia zostaną najwyżej ocenione wg obowiązujących kryteriów.
9. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego na podstawie przepisów o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich.
10. Stypendium doktoranckie wypłacane jest do 10-tego każdego miesiąca, w wyjątkiem
stypendium za październik, które wypłacane jest łącznie ze stypendium należnym za listopad.

§3

1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku:
a) rezygnacji z otrzymywania stypendium – z ostatnim dniem miesiąca, w którym
złożona została rezygnacja,
b) skreślenia z listy doktorantów – z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło
skreślenie z listy doktorantów,
c) zawieszenia w prawach doktoranta.

§4

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych następuje na wniosek doktoranta (zał. nr 4) Wniosek wraz z zał. nr
1(dotyczy doktorantów ubiegających się po raz pierwszy o stypendium) należy złożyć
do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 10 października każdego roku.
2.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi na
pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym lub bardzo dobre wyniki w nauce trakcie studiów drugiego
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, zwiększenie stypendium
doktoranckiego
może
być
przyznane
doktorantowi
wyróżniającemu
się
w poprzednim roku akademickim osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.

3. Stypendium projakościowe jest przyznawane doktorantom Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie zajmującym najwyższe miejsca na liście rankingowej, w liczbie
uzależnionej od kwoty dotacji projakościowej otrzymanej przez uczelnię, jednak nie
przekraczającej 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów
doktoranckich.
4. Minimalna kwota zwiększenia stypendium wynosi 800 zł.
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5. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6
i wypłacane jest do dnia 10 każdego miesiąca.
6. W roku akademickim 2011/2012 wypłata zwiększenia stypendium dla doktorantów
nastąpi po otrzymaniu dotacji projakościowej z MNiSW i zostanie ono przyznane na
okres 9 miesięcy, począwszy od stycznia 2012 r..
7. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie
przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości
kwot zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się jego stypendium doktoranckim.
8. Wydziałowa Komisja Doktorancka sporządza listy rankingowe dla każdego roku studiów
doktorantów ubiegających się o zwiększenie stypendium, uwzględniając rok studiów
oraz sumę zdobytych punktów (wg zał. nr 3).
9. Na podstawie list rankingowych wydziałowe komisje doktoranckie wskazują osoby,
którym przysługuje zwiększenie z zachowaniem następujących zasad:
1) liczba doktorantów na danym wydziale, którym przyznano zwiększenie stypendium
nie może przekraczać 30%;
2) liczbę zwiększeń rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy poszczególne 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 postanowień pkt. 1
10. Zatwierdzone przez Rektora listy rankingowe przekazuje się do Działu Spraw Studenckich
w celu przygotowania decyzji.

§5

1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, a także o przyznaniu zwiększenia
stypendium podejmuje i podpisuje Rektor.
2. Decyzja Rektora jest ostateczna.
3. Podpisane przez Rektora decyzje przekazuje się do podstawowych jednostek organizacyjnych
w celu dostarczenia do adresatów.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie
14 dni od daty jej doręczenia. Wniosek składa się na piśmie za pośrednictwem wydziałowej
komisji doktoranckiej.
5. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365),
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 października 2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.
U. z 2011 r. nr 225 poz. 1351) oraz przepisy Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
6. Całość dokumentacji dotyczącą stypendiów doktoranckich znajduje się w Dziale Spraw
Studenckich UPJPII.
7. Traci moc regulamin z dnia 1 kwietnia 2011 r.
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8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2012 r.

Przedstawiciel Doktorantów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

REKTOR

mgr Wojciech Cichoń

Ks. prof. UPJPII dr hab. Władysław Zuziak

Kraków, dnia 23 kwietnia 2012 r.
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