
Załącznik  
do Zarządzenia Rektora Nr 91/2019 

 
 
 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

 

 
§ 1 

1. Stypendium rektora może być przyznane na drugim i kolejnych latach studiów 
doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie 
stypendium uzyskał wyróżniające wyniki w nauce.  

2. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się spełnienie przez doktoranta łącznie 
następujących warunków: 
1) uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników z egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich; 
2) wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 
3) wykazanie się podczas studiów doktoranckich szczególnym zaangażowaniem w pracy 

dydaktycznej. 
3. Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 30% doktorantów każdego roku 

studiów. W przypadku niepełnej liczby, wartość tą zaokrągla się w dół, do pełnej liczby. 
4. Kryteria określone w ust. 2 przelicza się na punkty. 
5. O stypendium rektora może ubiegać się doktorant, który uzyskał co najmniej 10 pkt w skali 

od 0 do 30, z zastosowaniem ust. 3. 
6. Wnioski w sprawie przyznania stypendium rektora składa się w dziekanacie, w terminie 

do dnia 23 października. Wniosek złożony po terminie pozostawiony będzie bez 
rozpatrzenia. 

7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.  
8. Stypendium rektora przyznaje się na 10 miesięcy danego roku akademickiego, od 

października do lipca i wypłaca się co miesiąc, według harmonogramu wypłat. 
9. Pierwsza wypłata stypendium rektora realizowana jest w grudniu z wyrównaniem od 

października. 
10. Liczbę doktorantów uprawnionych do stypendium rektora, ustala się według stanu na 

dzień 5 października. 
 

§ 2 
1. Średnią ocen ustala się na podstawie ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń z 

przedmiotów objętych programem studiów, z uwzględnieniem § 1 ust. 2 pkt 1. 
2. Uzyskaną w poprzednim roku akademickim średnią ocen przelicza się na punkty według 

skali: 
1) w przypadku średniej ocen od 4,50 do 5,00 – 5 punktów; 
2) w przypadku średniej ocen od 4,00 do 4,49 – 4 punkty. 

 
§ 3 

1. Za postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej przyznaje się 
maksymalnie 20 pkt. Oceny dokonuje opiekun naukowy/promotor. 

2. Do oceny postępów w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej przyjmuje 
się następujące zasady punktacji: 

 

Publikacje i udział w konferencjach 
naukowych 

liczba 
punktów 

Wymagane dokumenty 

1. 

publikacja naukowa w czasopiśmie 
znajdującym się w wykazie czasopism 
MNiSW *  - Komunikat Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 
2019 r.  

Zgodnie z 
punktacją ustaloną 

przez MNiSW - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

Ksero (lub - w przypadku publikacji 
elektronicznej - wydruk) zawierające:  
- nazwisko autora, 
- tytuł i rodzaj publikacji, 
- nazwę czasopisma lub książki, 
- miejsce i datę wydania, 



2. 

publikacja naukowa w czasopiśmie 
znajdującym się w części A wykazie 
czasopism MNiSW * - Komunikat 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 25 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z 
punktacją ustaloną 

przez MNiSW - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

- numer ISSN jeżeli został nadany,  
- zaświadczenie wydawcy o ukazaniu 
się drukiem książki, 
- spis treści, 
- kserokopia strony tytułowej i stopki 
wydawniczej z numerem ISBN w 
przypadku rozdziału w książce, 
dodatkowo strona tytułowa rozdziału. 
- w przypadku publikacji elektronicznej 
– wydruk zawierający jak wyżej oraz  
link do strony, gdzie została 
opublikowana, 
- kserokopia okładki płyty wraz z 
informacją o nakładzie                                                        
 
 
 
 

3. 

publikacja naukowa  w czasopiśmie 
polskim lub zagranicznym znajdującym 
się w części B i C wykazu czasopism 
MNiSW * - Komunikat Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
stycznia 2017 r. 

Zgodnie z 
punktacją ustaloną 

przez MNiSW - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

4. 
publikacja naukowa w czasopiśmie 
krajowym lub zagranicznym spoza listy 
MNiSW w języku angielskim* 

3,0 pkt - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

5. 
publikacja naukowa w recenzowanym 
czasopiśmie w języku polskim spoza 
listy MNiSW* 

1,0 pkt - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

6. publikacje popularno-naukowe 

0,5 pkt - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

7. 

monografia naukowa wydana przez 
wydawnictwa zamieszczone w wykazie 
wydawnictw Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego * - Komunikat 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 18 stycznia 2019 r. 

10 pkt - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

8. 

monografia naukowa wydana przez 
wydawnictwa niezamieszczone w 
wykazie wydawnictw Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego - Komunikat 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 18 stycznia 2019 r. 

4 pkt -
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

9. rozdział w pracy zbiorowej 

2 pkt - 
proporcjonalnie do 

liczby 
współautorów 

10. 

referat na konferencji lub otwartym 
seminarium naukowym: 
1) prezentacja ustna na konferencji w 

języku polskim  
2) prezentacja ustna na konferencji 

międzynarodowej w języku obcym  
3) prezentacja posteru na konferencji w 

języku polskim  
4) prezentacja posteru na konferencji 

międzynarodowej w języku obcym  

 
 
 

2 pkt 
 

4 pkt 
 

1 pkt 
 

2 pkt 

zaświadczenie organizatora konferencji 
lub, certyfikat z konferencji. 
 
Dokumenty powinny określać:  
- imię i nazwisko osoby występującej, 
- temat prezentowanej pracy, 
- nazwę konferencji, 
- datę i miejsce konferencji, 
- zasięg konferencji.  

* za publikację naukową nie uznaje się recenzji i sprawozdań 



Inne formy aktywności naukowej 
liczba 

punktów 
Wymagane dokumenty 

1. 

uczestnictwo w szkoleniach i 
warsztatach krajowych związanych 
ściśle z odbywanymi studiami w ramach 
dyscypliny naukowej  

0,1 pkt 

ksero dokumentu potwierdzające 
obecność w szkoleniu  

2. 

uczestnictwo w szkoleniach i 
warsztatach zagranicznych związanych 
ściśle z odbywanymi studiami w ramach 
dyscypliny naukowej  

0,2 pkt 

3. 

granty, projekty i programy badawcze – 
udział doktoranta w projektach i grantach 
badawczych (wszystkich rodzajów) oraz 
programach badawczych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym: 
a) uczestnictwo w grancie lub projekcie 
badawczym  
b) złożenie przez doktoranta wniosku  o 
grant, 
c) posiadanie grantu promotorskiego 
 
w przypadku złożenia wniosku i 
otrzymania przez doktoranta grantu w 
jednym roku rozliczeniowym, punkty 
rankingowe, o których mowa w 3b i 3c 
sumuje się 

 
 
 
 
 

3 pkt 
 

2 pkt 
 

5 pkt 
 
 

 
 
 

Zaświadczenie z instytucji naukowej 
prowadzącej projekt lub zaświadczenie 
od kierownika/ koordynatora projektu 
badawczego określające: 
- nazwę jednostki uczelni lub nazwę 
instytucji prowadzącej projekt, 
- okres uczestnictwa w projekcie, 
- pełniona funkcja w projekcie, 
- opis wykonywanych zadań, 
- cel i efekt udziału lub współpracy, 
- wkład pracy doktoranta w działania 
naukowo-badawcze, 
 
Zaświadczenie potwierdzone przez 
instytucję przyznająca granty, które 
zawiera: 
- imię i nazwisko wnioskodawcy, 
- tytuł,  
- numer grantu, 
- datę i miejsce uzyskania lub złożenia. 

Postępy w przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej 

liczba 
punktów 

Wymagane dokumenty 

1. przygotowanie 25% rozprawy doktorskiej  1 pkt 

Oświadczenie wydane przez opiekuna 
naukowego / promotora uwzględniające 
propozycję punktacji. 

2. 
przygotowanie rozprawy doktorskiej od 
26% do 50%  

2 pkt 

3. 
przygotowanie rozprawy doktorskiej od 
51% do 75% 

3 pkt 

4. 
przygotowanie rozprawy doktorskiej 
powyżej 76% i otwarcie przewodu 
doktorskiego* 

4-5 pkt* 

- Oświadczenie wydane przez opiekuna 
naukowego / promotora uwzględniające 
propozycję punktacji 
- Wydruk uchwały Senatu UPH z BIP 
UPH jako dokument potwierdzający 
otwarcie przewodu doktorskiego. 

* z zastrzeżeniem, że 5 pkt może otrzymać tylko doktorant, który otworzył przewód doktorski do końca semestru 
piątego 

 
§ 4 

1. Listy rankingowe uwzględniają osiągnięcia za rok akademicki poprzedzający rok składania 
wniosku o przyznanie stypendium rektora. 

2. Publikacje, które wykazuje doktorant, muszą ukazać się, w przypadku publikacji 
papierowych – drukiem, w przypadku publikacji w formie elektronicznej – na płycie lub na 
stronie internetowej czasopisma, w roku akademickim, za który wykazywane są osiągnięcia 
do stypendium rektora. 



3. W przypadku publikacji brane pod uwagę będą wyłącznie publikacje związane z dyscypliną 
i posiadające afiliację jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 

4. W przypadku braku afiliacji, należy dołączyć pisemne oświadczenia wskazujące związanie 
prowadzonych badań z tą jednostką, z zastrzeżeniem, że oświadczenie można złożyć 
jedynie w przypadku gdy publikacja nie posiada afiliacji żadnej innej jednostki lub posiada 
afiliację UPH.  

5. W przypadku gdy dana publikacja posiada więcej niż jedną afiliację punkty dzielone są 
proporcjonalnie.  

6. Komisja przyznaje punkty za aktualny stan prac nad rozprawą doktorską (punkty nie 
sumują się).  

7. W przypadku gdy doktorant z przygotowania rozprawy doktorskiej dostanie 0 pkt, bądź  
w porównaniu do roku ubiegłego nie będzie mógł wykazać postępu w przygotowaniu ww. 
rozprawy, jego wniosek o stypendium zostanie rozpatrzony negatywnie. 

8. Dokumenty w języku obcym, potwierdzające przedstawione przez doktoranta osiągnięcia, 
mogą być wzięte pod uwagę, pod warunkiem dołączenia ich tłumaczenia przez polskiego 
tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa 
Sprawiedliwości. W przypadku braku tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku 
obcym, doktorant jest zobowiązany przedstawić inny dokument na potwierdzenie faktów 
objętych dokumentem w języku obcym (np.: zaświadczenie z wydawnictwa, od dziekana 
wydziału, od opiekuna naukowego, promotora). 

 
§ 5 

Za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej tj. realizację zajęć dydaktycznych lub 
uczestnictwo w realizowanych zajęciach, na podstawie pozytywnej opinii opiekuna naukowego 
lub promotora, przyznaje się maksymalnie 5 pkt.  
 

§ 6 
1. Podstawą przyznania stypendium rektora jest miejsce na liście rankingowej ustalonej na 

podstawie sumy uzyskanych punktów, o których mowa w § 2-5. 
2. Doktorancka Komisja Stypendialna (dalej „DKS”) ma obowiązek przygotować wykaz 

doktorantów, na podstawie którego można zweryfikować postępy w przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej w porównaniu z ubiegłym rokiem (dane za ubiegły rok muszą być 
zgodne z danymi, które doktorant wykazał we wniosku o przyznanie stypendium rektora w 
poprzednim roku akademickim).  

3. Listy rankingowe najlepszych doktorantów ustala DKS. 
4. Listy rankingowe ustala się oddzielnie dla poszczególnych lat studiów doktoranckich. 
5. Listy rankingowe, dziekan przesyła do rektora, w wersji papierowej i elektronicznej,  

w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada.  
6. W przypadku gdy Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna (dalej „ODKS”) stwierdzi 

uchybienia w przekazanych dokumentach, zwraca wnioski do DKS w celu ponownej 
weryfikacji. DKS ma 3 dni, od dnia otrzymania wniosków na ich poprawienie i przekazanie 
do ODKS.  

 


