
Zarządzenie Nr 42/2014 
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 9 czerwca 2014  roku 

  

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego 

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK 

  

  

Na podstawie art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 10-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. 2013 poz. 1581), zwanego dalej rozporządzeniem oraz § 69 ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 

   

  

§ 1 

  

Niniejsze zarządzenie określa szczegółowy tryb składnia i rozpatrywania wniosków o przyznanie 

stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w UJK, a także  

wzory wniosków o przyznanie  stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiące załączniki do 

niniejszego zarządzenia.   

  

 § 2 

 

Uchyla się zarządzenie nr 89/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 15 

października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 

dla uczestników studiów doktoranckich UJK, zarządzenie nr 62/2013 rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia  23 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian  

w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK 

oraz zarządzenie nr 88/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 

października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kielcach i zarządzenie nr 53/2013 rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

 

§ 3 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014r. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  do zarządzenia nr 42/2014 

 

Szczegółowy tryb składnia i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego  

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego 

 

§ 1  

1. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego dla  uczestników studiów doktoranckich 

prowadzonych w UJK określają § 10 -13  rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (Dz. 

U. 2013 poz. 1581),  zwane dalej rozporządzeniem. 

2.  Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych dla  uczestników studiów doktoranckich prowadzonych 

w UJK określają § 14  rozporządzenia.  

3. Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych dla  uczestników studiów doktoranckich prowadzonych 

w UJK, stosuje się odpowiednio § 10, § 12 i § 13 ust 1, 2 i 4 rozporządzenia. 

 

§ 2 

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:  

"LD  = LUSD(kierunek) x 5% + 2 lub 4* + LUSD(wnioski) x 30% + LUSD(decyzje) x 50%", gdzie: 

 
LD – liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego, 
LUSD(kierunek)  - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów, 
LUSD(wnioski) - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów, którzy w roku 
akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 
złożyli wnioski o pozyskanie środków finansowych na realizację projektów badawczych ze źródeł 
zewnętrznych,  
LUSD(decyzje) - liczba uczestników studiów doktoranckich na danym kierunku studiów, którzy w roku 
akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 
otrzymali pozytywne decyzje w sprawie przyznania środków na  finansowanie projektu 
badawczego ze źródeł zewnętrznych,  

przy czym, uzyskany wynik zaokrągla się w górę do liczby całkowitej od wartości 0,5, poniżej wartości 
0,5 wynik zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
* 4 – liczba stypendiów na kierunkach studiów doktoranckich, które posiadają uprawnienie do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego 
 



3. Do liczby doktorantów, o której mowa w pkt. 2 nie wlicza się doktorantów, którym przedłużono 

okres odbywania studiów doktoranckich.   

 

§ 3 

1. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium dla poszczególnych 

lat studiów doktoranckich z podziałem na kierunki, na których prowadzone są studia 

doktoranckie w Uniwersytecie oraz kwotę zwiększenia stypendium na rok akademicki określa 

rektor.  

2. Liczba o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż 30% doktorantów danego kierunku na 

jednym roku studiów (uzyskany wynik zaokrągla się w dół do liczby całkowitej). 

§ 4 

 

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i/lub wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych  do właściwego kierownika studiów doktoranckich, w terminie do 10 listopada 

danego roku akademickiego, na obowiązujących w UJK wzorach.  

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

opiniowane są przez komisje doktoranckie, zwane dalej komisjami, powoływane przez rektora. 

Propozycje osób wchodzących w skład poszczególnych komisji przedstawiają dziekani właściwych 

wydziałów.   

2. Komisje są powoływane odrębnie dla każdego kierunku studiów doktoranckich, do dnia 25 

października danego roku akademickiego. 

3. Komisje przekazują rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium 

doktoranckiego oraz listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych , 

zawierające dane określone w §12 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia w terminie do dnia 20 listopada 

danego roku akademickiego.  

 

 

 

 

 



§ 6 

1. Decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego  oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych podejmuje 

rektor. 

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

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje zainteresowany, drugi przechowywany jest w teczce osobowej doktoranta. 

4. Imienny wykaz osób, którym przyznano stypendium otrzymują: kierownik studiów 

doktoranckich oraz kwestura. 

 

§ 7 

Stypendia oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych wypłacane są z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przy czym 

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

 

§ 8 

Do postępowania w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 42/2014 

 

 

 

 

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 doktorant) 

Dane doktoranta ubiegającego się o stypendium doktoranckie: 

Imię i nazwisko: 
 
PESEL:  

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 stypendium doktoranckiego oraz o przekazywanie go na moje konto bankowe / 
wypłatę w kasie (niepotrzebne skreślić): 
Nazwa banku: 
(oraz oddział) 

 

Numer 
rachunku 
bankowego 

                          

 
 

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

Część II. (dotyczy doktorantów I roku studiów) 
 
(wypełnia kierownik studiów doktoranckich) 
 
Postępowanie rekrutacyjne: 
Doktorant uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym ..............................punktów, zajmując ... miejsce na 
liście kandydatów. 
 

……………………………………………………………… 
(podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

Data złożenia wniosku  
u kierownika studiów 
doktoranckich:  
…………………..20 ..... r. 
Zar ej es trow ano :  

 



Część III. (dotyczy doktorantów kolejnych lat studiów) 
 
A (wypełnia kierownik studiów doktoranckich)  
 
Doktorant terminowo/nieterminowo* realizuje program studiów doktoranckich. 
 
Doktorant w roku akademickim  ...................... / ............  uzyskał następujące oceny z egzaminów 
objętych programem studiów doktoranckich: 
 

L.p. Przedmiot egzaminu Ocena 

   

   

   

   

 
Doktorant  w ramach praktyk zawodowych: 

1. przeprowadził zajęcia dydaktyczne samodzielnie w wymiarze ……………..  godzin, 
2. współuczestniczył w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  w wymiarze ………….. godzin.  

 
 
W ocenie parametrycznej dorobku naukowego za rok akademicki ………… przeprowadzonej na 
podstawie Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz 
uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach doktorant uzyskał 
………………………. punktów. 
 
 

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

 
*właściwe zaznaczyć  
 
 
 
B (wypełnia promotor  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 następującą 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….................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 42/2014 

 

 

 

 

W N I O S E K 
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych w roku akademickim 20…/ 20….  
na kierunku .............................................  

 
Rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Część I.  
(wypełnia doktorant) 
Dane doktoranta ubiegającego się o stypendium doktoranckie: 
Imię i nazwisko: 
 
PESEL: 

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 

                          

 
 

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

Część II. (dotyczy doktorantów I roku studiów) 
 
A. (wypełnia pracownik dziekanatu) 

 
Doktorant ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie* w wynikiem bardzo 
dobrym 
 
*właściwe zaznaczyć 

 
……………………………………………………………… 

(podpis pracownika dziekanatu) 
B. (wypełnia kierownik studiów doktoranckich) 

 
Postępowanie rekrutacyjne: 

Data złożenia wniosku  
u kierownika studiów 
doktoranckich:  
…………………..20 ..... r. 
Zar ej es trow ano :  

 



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

……………………………………………………………… 
(podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

 

 

Część III. (dotyczy doktorantów kolejnych lat studiów) 
 
A (wypełn ia promotor  a lbo opiekun naukowy)  
 
Doktorant w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał wyróżniające osiągnięcia  
w pracy badawczej/osiągnięcia artystyczne:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doktorant w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał wyróżniające osiągnięcia  
w pracy dydaktycznej:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………… 

(podpis opiekuna naukowego/promotora) 
 

B (wypełnia Kierownik studiów doktoranckich)  
 
 
1. W ocenie parametrycznej dorobku naukowego za rok akademicki ………… przeprowadzonej na 
podstawie Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz 
uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach doktorant uzyskał 
………………………. punktów. 
 
 
2.  Doktorant  w ramach praktyk zawodowych: 

3. przeprowadził zajęcia dydaktyczne samodzielnie w wymiarze ……………..  godzin, 
4. współuczestniczył w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  w wymiarze ………….. godzin. 

 
Doktorant terminowo/nieterminowo* realizuje program studiów doktoranckich. 
 

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

 
 
 



 

 

Część IV. 

 
(wypełnia Komisja Doktorancka) 
 
4. Doktorant spełnia wymagania formalne do przyznania zwiększenia stypendium. 
 
5. Opinia komisji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Komisja rekomenduje / nie rekomenduje doktoranta do przyznania stypendium 

 

 

Podpisy członków Komisji Doktoranckiej: 

1…………………………………………………………………  

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

3…................................................................. 

4………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………….  

 
 

 

 

 

 

 

 


