
Zarządzenie nr 89/2012 
  

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  

z dnia 15 października 2012 r. 
  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla 
uczestników studiów doktoranckich UJK 

  
  

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 ze zm.), § 14 – 21 i § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach zarządza się, co następuje: 
   
  

§ 1 
  
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich UJK, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.  Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczenianym Organem Samorządu 
Doktorantów. 

  
 § 2 

 
Uchyla się zarządzenie nr 87/2011 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia  
14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 
dla uczestników studiów doktoranckich UJK. 
 
 

§ 3 
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  do zarządzenia nr 89/2012 
 

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich UJK 

 

§ 1  

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem może otrzymać 

stypendium doktoranckie. 

2. Stypendium przysługuje tylko na jednym wybranym przez doktoranta kierunku studiów. 

 

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje 

program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w: 

1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych 

albo 

2) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni. 

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich  może być 

przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 

§ 3 

1. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego na 

poszczególnych kierunkach studiów doktoranckich w Uniwersytecie oraz wysokość 

stypendium na dany rok akademicki określa Rektor. 

2. Liczba, o której mowa w ust. 1 liczona jest według wzoru: „10 % z liczby uczestników 

studiów doktoranckich na danym kierunku studiów + 2” przy czym uzyskany wynik 

zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 



3. Do liczby uczestników studiów, o której mowa w pkt 2 nie wlicza się doktorantów, 

którym przedlużono okres odbywania studiów doktoranckich.   

 

§ 4 

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem paragrafów 

12-14. 

 

§ 5 

1. Stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich. 

2. Stypendia doktoranckie są finansowane w szczególności w ramach środków, o których 

mowa w art. 98 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym  

 (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) 

 

§ 6 

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do właściwego 

kierownika studiów doktoranckich, w terminie do 10 listopada danego roku akademickiego. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

§ 7 

1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego opiniowane są przez komisje 

doktoranckie, zwane dalej komisjami, powoływane przez rektora, na wniosek dziekana 

właściwego wydziału. 

2. Komisje są powoływane odrębnie dla każdego kierunku studiów doktoranckich, do dnia 

25 października danego roku akademickiego. 

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

akademickich zatrudnionych na wydziale prowadzącym studia doktoranckie 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora 

habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II0 w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, 

albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 

habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów 



doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel 

doktorantów. 

4. W przypadku doktoranckich studiów środowiskowych, skład komisji ustalany jest 

z uwzględnieniem zapisów porozumienia lub umowy o prowadzeniu tych studiów. 

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół. 

 

§ 8 

Do zadań komisji należy: 

1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny wniosków o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, stanowiących podstawę do wydania opinii w przedmiocie przyznania 

stypendium doktoranckiego z uwzględnieniem zasad określonych w § 2, kryteria 

podawane są do publicznej wiadomości do dnia 31 października danego roku 

akademickiego, 

2) dokonanie oceny złożonych wniosków i sporządzenie na jej podstawie opinii  

o złożonych wnioskach, 

3) sporządzenie listy doktorantów którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium, wraz ze 

wskazaniem którym doktorantom komisja rekomenduje przyznać stypendia doktoranckie  

4) przekazanie rektorowi listy o której mowa w punkcie 3) do dnia 20 listopada danego 

roku akademickiego. 

 

§ 9 

1. Decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje rektor. 

2. Od decyzji o której mowa w pkt 1 doktorantowi przysługuje w terminie 14 dni wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Odpis prawomocnej decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego otrzymują: 

dziekan właściwego wydziału, kierownik studiów doktoranckich i kwestura. 

 

§ 10 

Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od: 

1) otrzymywanych przez doktoranta świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej 

dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 



2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 

§ 11 

Stypendia wypłacane są z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przy czym stypendia 

za październik, listopad i grudzień są wypłacane najpoźniej do końca grudnia. 

 

§ 12 

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, Rektor po zasięgnięciu 

opinii kierownika studiów oraz promotora albo opiekuna naukowego może podjąć na wniosek 

doktoranta decyzję o przedłużeniu okresu pobierania stypendium doktoranckiego, pod 

warunkiem posiadania środków na ten cel.  

 

§ 13 

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§ 14 

1. W przypadku ukończenia przez doktoranta studiów w czasie trwania roku akademickiego 

zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym doktorant ukończył studia. 

2. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 

krótszym niż określony w decyzji 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. 

3. Informacje o spełnieniu przez doktoranta kryterium określonego w pkt. 2 sporządza 

kierownik studiów doktoranckich i przekazuje dziekanowi właściwego wydziału oraz 

prorektorowi do spraw nauki. 

 



§ 15 

Zasady zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  

zadań projakościowych oraz zasady wypłaty innych świadczeń dla doktorantów określają 

odrębne przepisy.  

 

§ 16 

Do postępowania w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.   

z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 

administracyjnego. 

 

§ 17 

1. Na Wydziałach Uniwersytetu, na których uruchomiono studia doktoranckie poczynając 

od roku akademickiego 2012/2013 Rektor może wprowadzić odrębnym zarządzeniem 

inne terminy do wykonania czynności określonych w § 6, § 8 pkt 1 i 4 oraz  § 11 

niniejszego Regulaminu. 

2. Przepis ust. 1 obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Regulaminu  
 

  
 
 
 
 

      
   W N I O S E K 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 
w roku akademickim 20........ / 20........ 

            na kierunku  .............................. 
 

Rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

 
 

Część I. 
  

(wypełnia doktornt)  

 
Dane doktoranta ubiegającego się o stypendium doktoranckie: 
 

Imi ę i nazwisko: 
 
 

 

Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki: 

Kierunek studiów doktoranckich: 
 

rok studiów: 

Adres zameldowania na pobyt stały (ulica z nr, miejscowość z 
kodem poczt.) 
 
 
 

Opiekun naukowy/promotor: 
 

 

Telefon i inne dane kontaktowe: 

 

 
Wnoszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przekazywanie go na 
moje konto bankowe / wypłatę w kasie (niepotrzebne skreślić): 
 

Nazwa banku: 
(oraz oddział) 

 

Numer 
rachunku 
bankowego 

                          

 

 

Data złożenia wniosku 

u kierownika studiów 

doktoranckich: 

................... 20.......r. 

Zarejestrowano:  



Kielce, dn.:....................20........ r. .......................................................................................................... 
                                                                                (czytelny podpis doktoranta) 

 

 
 

Część II. (dotyczy doktorantów I roku studiów) 
 

(wypełnia kierownik studiów doktornckich) 

 
Postępowanie rekrutacyjne: 
Doktorant uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym ................... punktów, zajmując ............ na 
liście kandydatów. 
 

....................................................... 
                  (podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

 
 
 

 
 
 
Część III. (dotyczy doktorantów kolejnych lat studiów) 
 
A (wypełnia kierownik studiów doktornckich)   
 
 
Doktorant terminowo realizuje program studiow doktoranckich. 
 
Doktorant w roku akademickim ............/............ uzyskał następujące oceny z egzaminów 
objętych programem studiów doktoranckich: 
 
L.p. Przedmiot egzaminu Ocena 

   

   

   

   

 
Doktorant przeprowadził zajęcia dydaktyczne samodzielnie w wymiarze ................ godzin, 
hospitował  w wymiarze ......................................w ramach praktyk zawodowych.   

 
 

....................................................... 
                  (podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

 



 

 
 
 
 
B (wypełnia prmotor albo opiekun naukowy)   
 
Doktorant wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w 
roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku poprzez: 

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

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

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

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

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

 
Doktorant angażował się w realizację badań naukowych prowadzonych na 
Wydziale................................... poprzez: 

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

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

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

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

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

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

 

W związku z powyższym wydaję nastepującą opinię: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

................................................................. 
                  (podpis opiekuna naukowego/promotora) 

 



 

 
 
 

Część IV .  
 
(wypełnia komisja doktorancka)  

 
1. Doktorant spełnia wymagania formalne do przyznania stypendium. 

 
2. Opinia komisji  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

3. Komisja rekomenduje / nie rekomenduje  doktoranta do przyznania stypendium  
 

 

 
Podpisy członków Komisji Doktoranckiej: 

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 


