
Zarządzenie Nr 42/2012 
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

z dnia 30 maja 2012 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w  Kielcach 
 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), §§ 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) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 
 
Wprowadza się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z datacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia nr 42/2012 z dnia 30 maja 2012 r. 
 
 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w  Kielcach 
 

§ 1 
 

 
1. Doktorant odbywający w UJK studia doktoranckie może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 
zadań projakościowych, zwanego dalej zwiększeniem stypendium. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku 
studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów 
drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

3. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych 
latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy 
dydaktycznej i naukowej (badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim 
roku studiów). 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 
doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

5. Minimalna wysokość zwiększenia stypendium wynosi 800 złotych. 
6. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości 
kwoty zwiększenia stypendium, o której mowa w ust. 5 w zw. § 2 ust. 1. Zwiększenie 
to staje się stypendium doktoranckim.  

 
§ 2 

 
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 ktorej 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 
calkowitej). 

§ 3 
 
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium, stanowiący załącznik do niniejszego 
Regulaminu, składa się do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 31 października 
danego roku akademickiego.  

 
§ 4 

 
1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oceniane są przez komisje 

doktoranckie, o których mowa w § 8 Regulaminu przyznawania stypendiów 
doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK.  



2. 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 § 1 ust. 2 i 3, kryteria podawane są do publicznej wiadomości do dnia 20 
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) wraz z opiniami  
o złożonych wnioskach do dnia 15 listopada danego roku akademickiego. 
 

§ 5 
 

1. Decyzję w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje rektor. 
2. Od decyzji o której mowa w ust. 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. 
 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio Regulamin przyznawania stypendiów 
doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK. 

 
§ 7 

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

w terminie do 15 czerwca 2012 roku.  
2. W roku akademickim 2011/2012 zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres 9 

miesięcy, począwszy od stycznia 2012 roku.  
 

 
 



Załącznik  
 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 
na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  

w  Kielcach 
 
……………………………………….. ……………  
(imię i nazwisko doktoranta) (miejscowość i data)  
……………………………….............  
(wydział, instytut/katedra)  
………………………………………..  
(dziedzina/dyscyplina)  
………………  
(rok studiów)  

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z 
DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

 
Zwracam się z prośbą o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 
………………………………..  
 
 
………………………………….  
(własnoręczny podpis doktoranta)  
 
OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
…………………………………  
(data i podpis) 
 
OPINIA KOMISJI DOKTORANCKIEJ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
…………………………………  
(data i podpis przewodniczącego) 
 


