
 
Załącznik 
do Zarządzenia Rektora Nr 28/2015 

 
 

REGULAMIN 
 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  
dla doktorantów studiów stacjonarnych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin określa tryb przyznawania oraz wypłacania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 
doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich zwanego dalej „stypendium 
projakościowym”.   

2. Uprawnienie do otrzymywania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej niż 30%   
najlepszych doktorantów na poszczególnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich. 

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, któremu 
nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe  
w wysokości kwoty zwiększenia stypendium projakościowego; kwota zwiększenia stypendium 
staje się stypendium doktoranckim. 

4. Przyznawanie i wypłacanie stypendium projakościowego jest uzależnione od uzyskania przez 
UPH dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (tj. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572 ze zm.). 
 

§ 2 
1. Stypendium projakościowe przyznaje się na rok kalendarzowy, na który przyznana została   

dotacja i wypłaca się przez 12 miesięcy. 
2. Minimalna wysokość stypendium projakościowego wynosi 800 zł. 
 

II. Warunki i tryb przyznawania stypendium projakościowego 

 

§ 3 
1. Stypendium projakościowe przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez 

Komisję ds. stypendium projakościowego, zwaną dalej „komisją”, która weryfikuje wniosek pod 
względem formalnym i merytorycznym. 

2. Od decyzji w sprawie stypendium projakościowego przysługuje wniosek do rektora                   
o ponowne rozpatrzenie sprawy, który składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 
o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium projakościowego, za pośrednictwem komisji. 

 

§ 4 
Komisję, w tym jej przewodniczącego powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej,             
w której prowadzone są studia doktoranckie. W skład komisji wchodzą: 

1) dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowej jednostce organizacyjnej,  
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego; 

2) kierownicy studiów doktoranckich; 
3) przedstawiciele doktorantów, wskazani przez właściwy organ wydziałowego samorządu 

doktorantów - po jednym z każdej dyscypliny, w której prowadzone są studia doktoranckie; 
4) wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej pracownik, jako 



sekretarz komisji. 
 

§ 5 
1. Do zadań komisji należy w szczególności ustalenie listy rankingowej nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów, wyróżniających się w pracy 
naukowej i dydaktycznej, a następnie przedłożenie jej rektorowi, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

1) liczbę doktorantów ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
przyznania stypendium projakościowego; 

2) liczbę stypendiów projakościowych dzieli się na poszczególne roczniki studiów według 
zasady, że na każdym roczniku studiów do otrzymania świadczenia uprawnionych jest nie 
więcej niż 30% najlepszych doktorantów; 

3) stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi pierwszego roku studiów 
doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym  
tj. uzyskał średnią 5,0; 

4) stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach 
studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej; 

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za  
i przeciw ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący komisji.  

3. Członek komisji nie bierze udziału w głosowaniu, w przypadku rozpatrywania jego własnego 
wniosku lub wniosku złożonego przez doktoranta, dla którego członek komisji jest opiekunem 
naukowym lub promotorem.  

 

§ 6 
1. Procedurę przyznawania stypendium projakościowego wszczyna się w danym roku,                 

po otrzymaniu przez UPH decyzji o przyznaniu dotacji projakościowej.  
2. Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia danego roku. 
3. Informację o naborze i terminie składania wniosków zamieszcza się na stronie internetowej 

UPH oraz na tablicy informacyjnej podstawowej jednostki organizacyjnej, w której  prowadzone 
są studia doktoranckie. 

4. Do wniosku o stypendium projakościowe załącza się dokumentację potwierdzającą  
osiągnięcia dydaktyczne i naukowe za poprzedni rok kalendarzowy. 

5. Za wnioski złożone w terminie uważa się te wnioski, które zostały złożone wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

6. Obowiązek przedłożenia kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie.  
7. Wnioski o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej złożone po terminie, o którym 

mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.  
 

§ 7 
Ustala się następujący tryb przyznawania stypendium projakościowego: 

1) wniosek w sprawie przyznania stypendium projakościowego składa się do kierownika 
studiów doktoranckich, wraz z załącznikami, z tym że doktoranci drugich i kolejnych lat 
studiów doktoranckich składają wniosek wraz z opinią promotora /opiekuna naukowego na 
temat osiągnięć w pracy naukowej oraz opinią promotora/opiekuna naukowego dotyczącą 
jakości oraz zaangażowania odnośnie prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

2) kierownik studiów doktoranckich, po sprawdzeniu kompletności wniosku, przekazuje go do 
komisji; 

3) komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie tworzy 
ranking najlepszych doktorantów, osobno dla każdego roku studiów doktoranckich; 

4) przewodniczący komisji przekazuje rankingi najlepszych doktorantów Rektorowi, wraz         
z listą osób rekomendowanych do przyznania stypendium projakościowego,                   
z uwzględnieniem zasady, że rekomendowanymi do otrzymania stypendium 
projakościowego są doktoranci, którzy uzyskali kolejno najwięcej punktów w rankingu i nie 
stanowią więcej niż 30% doktorantów danego roku; 

5) w przypadku doktorantów drugich i kolejnych lat studiów, którzy uzyskali taką samą liczbę 
punktów, do otrzymania stypendium rekomenduje się tego doktoranta, który uzyskał 
większą ilość punktów za publikacje naukowe, a w przypadku gdy ta także jest równa 



bierze się po uwagę ilość punktów za udział w konferencjach; 
6) w przypadku doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich, ubiegających się                

o przyznanie stypendium projakościowego, którzy uzyskali takie same wyniki                  
w postępowaniu rekrutacyjnym i nie jest możliwe ustalenie listy rankingowej, nie więcej niż 
30% najlepszych doktorantów, bierze się pod uwagę średnią ocen ze studiów pierwszego  
i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich z uwzględnieniem współczynnika: 
a) dla studiów dwustopniowych: średnia ocen z toku studiów pierwszego stopnia x 3/5 + 

średnia ocen z toku studiów drugiego stopnia x 2/5, 
b) dla jednolitych studiów magisterskich: średnia ocen z całego toku studiów . 

 
§ 8 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej jest: 
1) złożenie przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
2) udokumentowanie swoich osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego regulaminu. 
 
 

§ 9 
Projekty decyzji rektora w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium 
projakościowego przygotowują właściwe podstawowe jednostki organizacyjne. 
 
 
III. Wypłata stypendium projakościowego  

 
 § 10 

1. Wypłaty stypendium projakościowego dokonuje się zgodnie z harmonogramem wypłat, w danym 
roku, po otrzymaniu przez UPH decyzji o przyznaniu dotacji projakościowej.  

2. Pierwsza wypłata następuje w terminie określonym w decyzji o jej przyznaniu, po otrzymaniu 
przez UPH dotacji na ten cel. Wypłata następuje z wyrównaniem za okres, od którego 
przyznane jest stypendium.  

3. Wypłatę stypendium projakościowego wstrzymuje się doktorantom, którzy: 
1) utracili status doktoranta; 
2) ubiegali się o przyznanie stypendium na podstawie nieprawdziwych danych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wypłatę stypendium projakościowego wstrzymuje 
się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doktorant utracił status doktoranta. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wypłatę stypendium projakościowego wstrzymuje 
się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przedłożeniu przez doktoranta nieprawdziwych 
danych, a w przypadku ich potwierdzenia doktorant ma obowiązek zwrotu nienależnie 
pobranego stypendium projakościowego. 

6. Kwoty stypendiów wstrzymanych lub zwróconych, o których mowa w ust. 4-5, zasilają fundusz 
dotacji projakościowej. 

7. Doktorant, który ukończył studia w terminie krótszym niż cztery lata oraz uzyskał wyróżniającą 
ocenę pracy doktorskiej ma prawo otrzymać stypendium projakościowe za okres pozostały do 
terminu ukończenia studiów doktoranckich, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
otrzymywanego stypendium projakościowego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony 
okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.  

 
§ 11 

Doktoranci będący na pierwszym roku stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się  
o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej po 1 stycznia roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym doktorant został przyjęty na studia, po otrzymaniu przez UPH 
dotacji. 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej  
dla doktorantów studiów stacjonarnych UPH 

  

Data złożenia wniosku  ………………………………20……..r. 

……………… ……………………………………………              
podpis osoby przyjmującej 

DANE OSOBOWE: 

Nazwisko i imię……………………………....………… Nr albumu……………… PESEL ……………………........ 
Wydział………….......………..…………… dyscyplina..............................................rok studiów ………………… 
Adres stałego miejsca zamieszkania……................................................................……………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu ……………………………………......    adres e-mail……………….................………………………… 

numer rachunku bankowego doktoranta wnioskodawcy 

                          

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 
NA ROK …………………. 

Wnioskuję o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej. Do wniosku załączam: 

Doktorant I rok studiów*                                                            Doktorant II, III, IV roku studiów*  

1) załącznik nr 3                                             1) załącznik nr 2 

2)………………………………………………….                       2).…………………………………………………... 

3)………………………………………………….                       3)…….……………………………………………… 

4)………………………………………………….                       4)……………………………………………………. 

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

        (miejscowość i data)                                                   (podpis doktoranta) 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r., poz. 553, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – „Kto w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” i art. 
233 § 1 w związku z § 6 ustawy –„ Kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która 
składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.” Oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, pod 
rygorem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, że:  
- zapoznałem(-am) się z Regulaminem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla 

doktorantów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
- podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

  ............................                                                       …………………………….   
                 miejscowość i data                                                                                    podpis doktoranta 



Opinia Komisji (rekomendacja) odnośnie przyznania stypendium z dotacji projakościowej: 

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

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

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

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

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

 

Podpisy członków Komisji: 

Przewodniczący ( imię i nazwisko i podpis) ..................................................  

 
Członkowie (imię i nazwisko i podpis): 1)          ............................................................ 

2) ...........................................................  
3) ...........................................................  
4) ........................................................... 
5) ………………………………………….. 
6) ………………………………………….. 
7) ………………………………………….. 

 
 
 

DECYZJA* 
 

Przyznaję stypendium z dotacji projakościowej na rok …… w wysokości ………zł, 

Nie przyznaję stypendium z dotacji projakościowej. 

 

Siedlce, dnia ……………………….  ................................................ …..  
 Podpis JM Rektora  
 

 

 

*Niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 
  do Regulaminu zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej  
dla doktorantów studiów stacjonarnych UPH 

                  

 

     KWESTIONARIUSZ OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA w roku …………….....… 

dla doktorantów II, III, IV roku studiów 

I mię i nazwisko ………………………………………........................................................................ 

Wydział……………......................................……….. Rok studiów  ….....................………… 

Katedra…………………………….............. Opiekun/ Promotor………………............................... 

OSIĄGNIĘCIA1 W ROKU KALENDARZOWYM ..................... ............ 
(poprzedzające rok, w którym doktorant ubiega się o stypendium) 
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 
1. artykuły: (autor/autorzy, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, nr/rok, zakres stron – punkty) 

 
 

autor/autorzy tytuł artykułu nazwa 
czasopisma

nr/rok zakres stron punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów  
 
 
2. recenzowane monografie, publikacje w podręcznikach akademickich, rozdziały w recenzowanych 
monografiach: (autor/autorzy, tytuł monografii /redaktor, tytuł rozdziału, wydawnictwo/rok, zakres /nr stron - 
punkty ) 

 
autor/autorzy 

rozdziału 
tytuł 

monografii 
/redaktor 

tytuł 
rozdziału 

wydawnictwo/rok zakres /nr 
stron 

punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów 

 
1 
 Osiągnięcia należy udokumentować przedstawiając odpowiednie dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w zasadach punktacji. 
 
              
 



 

 

 
3. udział w konferencji ( z referatem): (autor/autorzy, tytuł referatu, nazwa konferencji, organizator, termin - 
punkty) 

 
autor / autorzy tytuł referatu nazwa 

konferencji 
organizator termin punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów  
 

 

 

4. udział w projektach i programach badawczych, granty: ................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

         Liczba punktów…................................. 
 
 
 
 
 
 



 
5. inne osiągnięcia  

 
Rodzaj działania Punkty 

Publikacje naukowe w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
polskim 

 

1.  
2.  
3.  
Publikacje naukowe w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
kongresowym 

 

1.  
2.  
3.  
Inne publikacje popularno-naukowe oraz recenzje, sprawozdania, 
komunikaty 

 

1.  
2.  
3.  
Udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach naukowych krajowych lub 
zagranicznych związanych z dyscypliną naukową jaką studiuje doktorant

 

1.  
2.  
3.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

  
Siedlce, dnia……………...............……………… 

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

               podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opinia promotora/opiekuna naukowego na temat osiągnięć w pracy naukowej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

          
Siedlce, dnia…………………………… 

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

podpis promotora/opiekuna naukowego 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opinia promotora/opiekuna naukowego dotycząca jakości oraz zaangażowania odnośnie 
prowadzonych zajęć dydaktycznych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              ......………........................................... 
Siedlce, dnia…………………………… 

             podpis promotora/opiekuna naukowego 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY PUNKTACJI 

 
1. Listy rankingowe ustala się odrębnie dla poszczególnych lat studiów doktoranckich. 
2. Listy rankingowe uwzględniają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne za rok kalendarzowy poprzedzający 

rok składania wniosku o przyznanie stypendium tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. 
3. Ocena pracy naukowej doktoranta posiadających aktywny status doktoranta i nie będącymi uczestnikami               

I roku studiów doktoranckich dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów: 

 
Ldz.  KRYTERIA PUNKTY RANKINGOWE

1. Artykuły (punktowane) – Nie ogranicza się 
2. Recenzowane monografie, publikacje w podręcznikach 

akademickich, rozdziały w recenzowanych monografiach
Nie ogranicza się 

3. Udział w konferencji (z referatem) Nie ogranicza się 
4. Udział w projektach i programach badawczych, granty Nie ogranicza się 
5. Inne osiągnięcia  Nie ogranicza się 

  
Brane pod uwagę będą wyłącznie publikacje z afiliacją jednostki prowadzącej studia doktoranckie.  
W przypadku jej braku należy dołączyć pisemne oświadczenia wskazujące związanie prowadzonych badań 
z tą jednostką. 

Zasady przyznawania punktów rankingowych:  
1) artykuły (punktowane) – są to publikacje recenzowane, z listy MNiSW. Wszystkie zdobyte przez 

doktoranta punkty za publikacje naukowe (artykuły) automatycznie stają się punktami rankingowymi 
według zasady: 1 punkt za artykuł = 1 punkt rankingowy 

2) (recenzowana) monografia, publikacja w podręczniku akademickim, rozdział w recenzowanej 
monografii - 4 pkt. 

    UWAGA! - każdy z autorów dostaje liczbę punktów odpowiadającą punktacji artykułu. 
3) konferencje – wystąpienia konferencyjne (poster lub prezentacja), w Polsce lub za 

granicą. Udział w konferencjach punktowany jest w następujący sposób: 
a) prezentacja ustna na konferencji w języku polskim – 2 pkt, 
b) prezentacja ustna na konferencji w języku obcym – 4 pkt, 
c) prezentacja poster na konferencji w języku polskim – 1 pkt, 
d) prezentacja posteru na konferencji w języku obcym – 2 pkt. 

W przypadku uczestnictwa w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, stosuje się mnożnik x 1.3 

W zależności od liczby i formy prezentacji na konferencji, liczba zdobytych przez doktoranta punktów sumuje 
się. Suma punktów automatycznie zostaje przeniesiona do rankingu wg zasady: 1 punkt za wystąpienia 
konferencyjne = 1 punkt rankingowy. 
 

4) granty, projekty i programy badawcze – udział doktoranta w projektach i grantach badawczych 
(wszystkich rodzajów) oraz programach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
Liczba punktów za uczestnictwo w grantach i programach badawczych przyznawana jest wg zasady: 
a) 1 grant lub program badawczy  - 5 punktów rankingowych. 
b) złożenie przez doktoranta wniosku o grant – 2 punkty rankingowe, 
c) doktorant posiadający grant promotorski otrzymuje dodatkowo - 5 punktów rankingowych, 
d) w przypadku złożenia wniosku i otrzymania przez doktoranta grantu w jednym roku 

rozliczeniowym, punkty rankingowe, o których mowa w  4.b i 4.c sumuje się. 
 

5) inne osiągnięcia – inne osiągnięcia doktoranta, związane ze studiowanym kierunkiem, takie jak: 
a) publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku polskim – 1 pkt, 
b) publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku kongresowym                  

– 2 pkt, 
c) inne publikacje popularno-naukowe oraz recenzje, sprawozdania, komunikaty – 1 pkt, 
d) udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach naukowych krajowych lub zagranicznych, 

związanych z dyscypliną naukową, jaką studiuje doktorant – 2 pkt, 

UWAGA ! -  Osiągnięcia należy udokumentować przedstawiając: 



1) w przypadku publikacji - ksero zawierające:  
•  nazwisko autora, 
•  tytuł i rodzaj publikacji, 
•  nazwę czasopisma lub książki,  
•  miejsce i datę wydania,  
•  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.  

2) w przypadku konferencji: 
•  zaświadczenie od 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. 

 
3) udział w projektach badawczych - 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.   

4) granty - zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą granty, które zawiera:       
• imię i nazwisko wnioskodawcy,  
• tytuł,  
• numer grantu,  
• datę i miejsce uzyskania.  

5)  w przypadku innych osiągnięć – ksero dokumentów potwierdzających.



Załącznik nr 3 
do Regulaminu zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej dla 
doktorantów studiów stacjonarnych UPH 

 
 

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY DOKTORANTA I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH 

w roku ………………… 

Imię i nazwisko ………..............................................………………. ……………Nr albumu……………….. 

Wydział………………........................… Dyscyplina ...........................................Rok studiów   ……..……… 

Katedra……………………......……………..   Opiekun/ Promotor…………….........…………………...……. 

  

Wyniki/dodatkowe kryterium Ocena/ 
średnia ocen  Potwierdzenie przez dziekanat 

Przedmiot objęty postępowaniem 
rekrutacyjnym 

a. …………………………… 
b. …………………………… 

  

 
Średnia ocen ze studiów (pierwszego i 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich – dodatkowe kryterium) 

  

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych 

Siedlce, dnia………………………….. …………………………………………. 
(podpis doktoranta) 

 
 
 
 


