ZARZĄDZENIE R-33/2016
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu z dnia 26 października 2016 r.

im. Kazimierza Pułaskiego

w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu
przyznawania ich zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Na podstawie:
art. 195a, art. 200 i art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej p.s.w.,
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558),
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 159 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów w zakresie zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej (uchwała z dnia 25.10. 2016 r.)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustalam Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz tryb przyznawania ich
zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich
Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
2. Rektor w każdym roku akademickim podejmuje decyzje w sprawie:
- uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów doktoranckich oraz ustalenie
dla każdego wydziału liczby tych stypendiów, nie mniej niż 50% uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich wg danych na dzień 15 października danego roku
akademickiego,
- ustalenia kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie
zadań projakościowych,
- ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich.
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. dydaktycznych
i studenckich, Kierownikom studiów doktoranckich oraz Kwestorowi Uczelni, każdemu w zakresie
swojego działania.
§3
Traci moc zarządzenie R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu
przyznawania stypendiów doktoranckich oraz tryb przyznawania ich zwiększenia z dotacji
projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

§4
Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2016/2017, przy czym:
1) wnioski o przyznanie stypendiów doktoranckich i ich zwiększenia z dotacji projakościowej
złożone w październiku 2016 r., dotyczące:
a) stypendium doktoranckiego wymagają uzupełnienia o oświadczenia o uczestnictwie
w innych studiach doktoranckich,
b) zwiększenia z dotacji projakościowej będą oceniane przez komisję doktorancką
w zakresie:
- postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz zaangażowania
w pracy dydaktycznej - na podstawie kryteriów wskazanych w § 10 regulaminu
wprowadzonego nn. zarządzeniem,
- średniej ocen - wg złożonych wniosków.
W kolejnych latach obowiązują wnioski stanowiące załącznik do regulaminu wprowadzonego
nn. zarządzeniem,
2) w roku akademickim 2016/2017 liczba stypendiów doktoranckich na poszczególnych
wydziałach ustalona zostanie z zachowaniem % tych stypendiów przyznanych w roku
akademickim 2015/2016, w stosunku do liczby uczestników tych studiów.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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Załącznik
do zarządzenia R-33/2016
z dnia 26.10.2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz tryb przyznawania ich
zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich
Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

I. Stypendium doktoranckie
§1
1. Stypendium może przyznać Rektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez
stypendialną
komisję
doktorancką
wydziału,
zwaną
dalej
„komisją”.
Komisję powołuje Rektor corocznie na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
Wzór decyzji przyznającej stypendium stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich – pracowników
wydziału posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym
kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego oraz
przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
§2
1. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc.
2. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli
akademickich.
§3
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 p.s.w.,
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy p.s.w.,
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy p.s.w.,
4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy p.s.w.,
b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 371 z późn. zm.),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 572 z późn. zm.),
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 (tj.
DZ. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.).
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§4
1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który:
1) nie jest i nie był uczestnikiem żadnych innych studiów doktoranckich,
2) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
3) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze w ramach praktyk
zawodowych,
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział,
4) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu
rozprawy doktorskiej.
2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi,
który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
.
§5
1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium do kierownika studiów doktoranckich,
w terminie do dnia 15 października danego roku akademickiego.
2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich,
2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 lub ust. 2,
3) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium
na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich,
4) zgodę doktoranta na przetwarzanie jego danych osobowych.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Komisja po zaopiniowaniu wniosków przekazuje Rektorowi listę doktorantów
rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich.
§6
1. Doktorant może otrzymać stypendium w okresie trwania studiów – nie dłużej niż przez
okres 4 lat. Stypendium na 4. roku studiów doktoranckich nie może być przyznane, jeżeli do
końca
3. roku nie nastąpiło otwarcie przewodu doktorskiego. W szczególnych przypadkach Rektor
na wniosek właściwej komisji może podjąć decyzję o przyznaniu doktorantowi tego
stypendium.
2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich stypendium nie
przysługuje.
3. W szczególnych przypadkach na wniosek właściwej komisji Rektor może przyznać
stypendium osobom, które nie spełniają kryteriów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1.
4. 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 określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w
wysokości wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego stypendium oraz liczby miesięcy,
o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie więcej jednak niż sześć miesięcy.
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Decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1 podejmuje
Rektor, na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
§7
W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium
wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja
o skreśleniu stała się ostateczna.

II. Zwiększenie stypendium doktoranckiego
§8
1. Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na finansowanie zadań projakościowych w przypadku przyznania
Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji na ten cel, zwanej dalej
dotacją projakościową.
2. W przypadku stypendium z dotacji projakościowej stosuje się postanowienia § 6 ust. 1, 2
i 3.
§9
1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji, o której mowa w § 8 może być
przyznawane przez Rektora na wniosek doktoranta spełniającego warunki wymienione
w § 4 ust. 1 pkt 1, zaopiniowany przez komisję doktorancką, o której mowa w § 1.
Komisja sporządza listę rankingową doktorantów, którzy spełniają wymogi uprawniające do
zwiększenia stypendium, na podstawie zasad ustalonych w § 10.
Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych
doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, w zależności od dotacji,
o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznaje się na okres
12 miesięcy.
3. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej należy złożyć
razem z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
§ 10
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane
doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżnił się
osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów.
Osiągnięcia doktoranta oceniane są:
1) w pracy naukowej za:
- publikacje: 0 – 5 pkt,
- udział w konferencjach - wystąpienia dotyczące tematyki pracy badawczej doktoranta:
0 – 2 pkt,
- postępy w pracy doktorskiej: 0 – 5 pkt,
- odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta: 0 – 2 pkt,
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2) w pracy dydaktycznej za:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych: 0 – 5 pkt.
Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi, który uzyskał ocenę łączną nie
mniejszą niż 12 punktów.
§ 11
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
wynosi 800 zł miesięcznie.
§ 12
Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano
stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim i stanowi podstawę
do wyliczenia kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
oraz trybu przyznawania ich zwiększenia
z dotacji projakościowej doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich UTH Radom

Nazwisko i imię ...............................................................................................
PESEL ..............................................................................................................
Wydział ................................................................................
Studia doktoranckie
Rok studiów .................... Nr albumu .................
Nr konta bankowego ..........................................................................................
J.M. REKTOR
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
za pośrednictwem komisji doktoranckiej
Wydziału ...........................................
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim ............................ .
Na podstawie osiągnięć w poprzednim roku akademickim.
Oświadczam, że nie jestem i nie byłem uczestnikiem innych studiów doktoranckich.*
Oświadczam, że podejmowałem inne studia doktoranckie, wpisać jakie, czy ukończone*:
………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
*niepotrzebne skreślić

……………………….

Radom, dnia ...........................

(podpis doktoranta)

Opinia opiekuna naukowego/promotora
I rok studiów doktoranckich:
Osiągnięcia
Liczba punktów
Uwagi
Ilość punktów uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjnym
Minimum 10 pkt.
II rok i kolejne lata studiów doktoranckich:
Osiągnięcia
Liczba punktów
Średnia ocen z egzaminów objętych
programem lub zaliczeń kończących
przedmiot
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Uwagi
Minimum 4.00

Postępy w pracy naukowej i w
przygotowaniu rozprawy doktorskiej
(ilość punktów)
Zaangażowanie w pracy dydaktycznej
(ilość punktów)

Minimum 4 pkt. przy skali 0
– 5 pkt.
Minimum 4 pkt. przy skali 0
– 5 pkt.

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

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

(data)

(podpis opiekuna/promotora)

Szczegółowe informacje o postępach w studiach, udziale w badaniach naukowych oraz zajęciach
dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………........................

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

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

(data)

(podpis opiekuna/promotora)

Rekomendacja komisji doktoranckiej
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Radom, dnia ......................................

.........................................................
(podpis przewodniczącego komisji)

Członkowie Komisji Doktoranckiej:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. …………………………………...
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Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
oraz trybu przyznawania ich zwiększenia
z dotacji projakościowej doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich UTH Radom

Nazwisko i imię ...............................................................................................
PESEL ..............................................................................................................
Wydział ................................................................................
Studia doktoranckie
Rok studiów .................... Nr albumu .................
Nr konta bankowego ..........................................................................................
J.M. REKTOR
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
za pośrednictwem komisji doktoranckiej
Wydziału ...........................................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim ........................... .
……………………., na podstawie osiągnięć w poprzednim roku akademickim.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
………………………

Radom, dnia ...........................

(podpis doktoranta)

II rok i kolejne lata studiów doktoranckich:
Liczba
punktów

Osiągnięcia

Lp.

Uwagi

Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej (ilość punktów)

Możliwość
1.
uzyskania
0 – 14 pkt.
Zaangażowanie w pracy dydaktycznej (ilość
Możliwość
2. punktów)
uzyskania
0 – 5 pkt.
Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi, który uzyskał ocenę łączną nie
mniejszą niż 12 punktów, zgodnie z § 10 regulaminu
....................................

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

(data)

(podpis opiekuna/promotora)
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Szczegółowe informacje o osiągnięciach w pracy naukowej oraz zajęciach dydaktycznych
w ramach praktyk zawodowych
1.

osiągnięcia doktoranta w pracy naukowej – skala ocen – 0-14 pkt, w tym:*

Ocena opiekuna/promotora wg
skali wskazanej
w § 10 regulaminu

1.1 publikacje (0-5 pkt)

1.2 udział w konferencjach – wystąpienia dotyczące tematyki pracy badawczej (0-2 pkt)

1.3 postępy w pracy doktorskiej (0-5 pkt)

1.4 odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej (0-2 pkt)

2.

prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych (0-5 pkt)

Razem ………………….. pkt

Data i podpis
opiekuna / promotora

Data i podpis doktoranta

* należy wymienić oceniane przedsięwzięcia

Rekomendacja komisji doktoranckiej
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Radom, dnia ......................................

..........................................................
(podpis przewodniczącego komisji)

Członkowie Komisji Doktoranckiej:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ……………………………………
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Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
oraz trybu przyznawania ich zwiększenia
z dotacji projakościowej doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich UTH Radom

Radom, dnia .........................

J.M. Rektor
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
……………………………………..
(nazwisko i imię doktoranta)

.........................................................
(wydział, dyscyplina, rok studiów)

DECYZJA
w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego
lub zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej*
Na podstawie:
- art. 195a, art. 200 i 200a* ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 23.05.2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558),
- regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu przyznawania ich zwiększenia
z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu*
przyznaję w roku akademickim 20../20.. na okres od 01.10.20.. r. do 30.09.20.. r.:
- stypendium doktoranckie w wysokości ............................... miesięcznie,
- zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w wysokości 800,- zł
miesięcznie*.
Uzasadnienie:
Doktorant w dniu …………….. r. złożył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie
stypendium z dotacji projakościowej*. Doktorant uzyskał rekomendację Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.
Doktorant spełnia wymogi określone w Regulaminie.

Z upoważnienia Rektora
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

.....................................................................
(data i podpis)
Pouczenie o środkach odwoławczych:
Od decyzji Rektora o przyznaniu stypendium doktoranckiego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
złożony w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Rektora UTH Radom.

*niepotrzebne skreślić
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