Zał. do Zarządzenia nr 59/2018
Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego
uczestnikom I i II roku studiów doktoranckich
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
w roku akademickim 2018/2019
§1
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może otrzymać
stypendium doktoranckie. Uprawnienie do otrzymania stypendium doktoranckiego przysługuje
50% doktorantów I i II roku.
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 roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni
albo jednostkę naukową;`
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej.
4. Przez terminowe realizowanie programu studiów doktoranckich, o którym mowa w §1 pkt 3
ust.1 rozumie się bezwarunkowe zaliczenie I i II semestru studiów doktoranckich i uzyskanie
określonej średniej ocen z przebiegu studiów I-go roku.
5. Zaangażowanie doktoranta w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk
zawodowych, o którym mowa w §1 pkt 3 ust.2a ocenia opiekun naukowy lub promotor
w skali 0-3 pkt.
Zaangażowanie doktoranta w realizacje badań naukowych prowadzonych przez jednostkę
organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową, o którym mowa w §1 pkt 3 ust.2b ocenia
opiekun naukowy lub promotor w skali 0-3 pkt.
6. Za postępy w pracy naukowej, o których mowa §1 pkt.3 ust 3 rozumie się uzyskanie punktów
za następujące osiągnięcia
a) Udział w stażach naukowych:
Rodzaj osiągnięcia

Liczba pkt.

Udział w zagranicznym stażu realizowanym w ramach programu Erasmus
(potwierdzony punktacją ECTS)

30pkt

Udział w zagranicznym stażu naukowym na uczelni lub w instytucji
naukowej (min. 5 dni), potwierdzony odpowiednią dokumentacją

Liczba staży x 5
pkt. (max. 10 pkt.)

Udział w krajowym stażu naukowym na uczelni lub w instytucji naukowej
Liczba staży x2
(min. 5 dni), potwierdzony odpowiednią dokumentacją (poza AWF
pkt. (max. 10 pkt.)
Wrocław)

b) Publikacje:
Decyduje data publikacji - wydania, a nie przyjęcia do druku lub numeru woluminu.
- dorobek publikacyjny potwierdzony zaświadczeniem z wydawnictwa, które zawierać
będzie numer DOI lub ISBN lub ISSN oraz tom, miesiąc i rok wydania ocenianych
wg punktacji z listy MNiSW obowiązującej w dniu składania wniosku oraz wykaz prac
opublikowanych i potwierdzonych przez Ośrodek Informacji Naukowej AWF Wrocław
(na obowiązujący rok akademicki, zgodnie z załącznikiem nr 4DR.2 część B).
Liczba punktów za opublikowane prace x4.
- w przypadku publikacji zaległych numerów czasopism - punktacja z listy MNiSW
przyznawana jest zgodnie z obowiązującą datą wydania zaległego numeru
(nie z przyznanym numerem woluminu).
- w przypadku, gdy podana jest data publikacji online (published online) i nadany jest
nr DOI, lecz oczekuje ona na druk (np. nadanie nr woluminu) uznawana będzie ta data.
- publikacja może być wykazana tylko jeden raz (w ramach danego stypendium) w trakcie
trwania studiów doktoranckich.
c) Udział czynny w konferencjach naukowych, (wymieniony komitet naukowy konferencji).
Udział czynny: (potwierdzony certyfikatem lub programem konferencji bądź
zaświadczeniem od organizatora konferencji - inne dokumenty nie będą brane pod uwagę;
przedstawione dokumenty muszą zawierać informację o CZYNNYM udziale w konferencji,
czyli osobiste prezentowanie pracy);
Jeżeli w pracy występują współautorzy należy obowiązkowo dostarczyć oświadczenie
wszystkich współautorów potwierdzające wygłoszenie referatu.
- krajowe (liczba konferencji x 3pkt),
- międzynarodowe w kraju (liczba konferencji x 4pkt),
- międzynarodowe zagraniczne (liczba konferencji x 5pkt).
Jeśli doktorant prezentował więcej niż jedną pracę (prezentacja, plakat) na jednej
konferencji punkty liczone są za każde wystąpienie.
Maksymalnie
za
udział
w
konferencjach
można
otrzymać
20
pkt.
W przypadku, gdy dokumenty urzędowe potwierdzające sytuację doktoranta wydane są
w języku obcym, doktorant zobowiązany jest o przedłożenie dokumentów od tłumacza
przysięgłego w języku polskim.

d) Projekty badawcze:
KRAJOWE
Złożenie
projektu
(NCN, NCBiR, MNiSW)

Uzyskanie
finansowania grantu

liczba pkt.
Kierownik

5

Kierownik

50

Wykonawca*

10

MIĘDZYNARODOWE
Międzynarodowe
Projekty Badawcze

Złożenie
projektu
Uzyskanie
finansowania grantu

liczba pkt.
Kierownik

10

Kierownik

100

Wykonawca*

20

UZYSKANIE FINANSOWANIA
Z INNYCH ŹRÓDEŁ NAUKI W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM.

10 pkt.

*Osoba realizująca grant na podstawie umowy cywilno-prawnej

7. Postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, o których mowa §2 pkt.3 ust 3
wyrażone są punktowo przez opiekuna naukowego lub promotora.
Postęp w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
Brak postępu

Liczba pkt.
0

Sformułowanie problemu badawczego/ analiza literatury przedmiotu

1-2

Realizacja badań pilotażowych/ właściwych

3-4

Otwarcie przewodu/ zakończone badania
Przygotowanie rozprawy doktorskiej/ złożenie pracy do recenzji

5
6 - 10

8. Na wynik rankingu składa się:
- dla doktorantów I roku, liczba punktów z postępowania rekrutacyjnego i średnia ocen
z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
- dla doktorantów II roku, liczba punktów uzyskanych według § 1 ust. 3-7 oraz
udokumentowanych osiągnięć w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
9. W sytuacji, gdy nie można określić listy doktorantów rekomendowanych do przyznania
stypendium doktoranckiego, ponieważ ostatnia osoba kwalifikująca się do przyznania
stypendium ma taką samą liczbę punktów, jak przynajmniej jedna kolejna osoba na liście,
stypendium jest przyznawane na podstawie dodatkowych kryteriów. Kolejność
doktorantów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, ustala się na podstawie średniej
ocen za ostatni semestr studiów magisterskich (dotyczy I roku) lub średniej ocen za ostatni
semestr studiów I roku studiów doktoranckich. Jeżeli na podstawie tego kryterium nie uda
się wyznaczyć listy rankingowej doktorantów, kolejnym kryterium jest średnia ocen
z pierwszego semestru ostatniego roku studiów magisterskich lub pierwszego semestru

I roku studiów doktoranckich. Średnie ocen przeliczane są na punkty poprzez zastosowanie
mnożnika 1.
§2
1. Wysokość stypendium, o którym mowa w §1 pkt.1nie może być niższa niż 60%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od października 2018
do września 2019 r.
3. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc.
§3
1. Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie jest zobowiązany złożyć wniosek
o jego przyznanie (zał.1 regulaminu – dla I roku i zał.2 – dla II roku )
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018r.
2. Wymagane dokumenty należy złożyć kierownikowi studiów doktoranckich.
3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

§4
W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego Rektor powołuje
doktoranckie komisje stypendialne na poszczególnych wydziałach.
W skład doktoranckiej komisji stypendialnej wchodzą:
1) kierownik studiów doktoranckich pełniący funkcję przewodniczącego komisji,
2) trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych
na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo
uprawnienia
równoważne
z
uprawnieniami
doktora
habilitowanego
na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
Przewodniczący komisji przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 15 października listę
doktorantów ze wskazaniem osób rekomendowanych do przyznania stypendium
doktoranckiego, protokół z posiedzenia komisji oraz zaopiniowane wnioski
o przyznanie stypendium.
Listy osób rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego komisje
wywieszają w miejscach ogólnie dostępnych dla doktorantów oraz zamieszczają na stronie
internetowej wydziału z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Decyzję w sprawie stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.
Od decyzji Rektora przysługuje doktorantowi prawo do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego są doręczane doktorantom
bezpośrednio na wydziałach za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

§5
1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez
doktoranta:
1) 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) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016
r. poz. 371),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015
r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64);
5) stypendium doktorskiego, o którym 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.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 558
§6
1. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium doktoranckiego w następujących
przypadkach:
1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
3) uzyskania stopnia naukowego doktora, z zastrzeżeniem § 15 ust.5 rozporządzenia.
2. Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje Rektor, w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2-3 z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiła przyczyna uzasadniająca utratę prawa do stypendium, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§7
1. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem podpisania.

