
  
Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na 

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji 

celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich  
§ 1  
Zasady ogólne  
1. Środki finansowe na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych,  którzy uczestniczą w realizacji badań naukowych, pochodzą z 
dotacji przyznawanej corocznie wydziałowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) i stanowią część środków przyznawanych na 
finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich.  
2. Stypendia ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 (dalej zwane „stypendiami”), są przyznawane 
corocznie w drodze konkursu, a wypłacane co miesiąc z rachunku bankowego wydziału, na którym 
gromadzone są środki z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową.  
3. Informacja o konkursie na stypendia oraz liczbie stypendiów na dany rok jest ogłaszana przez 
Dziekana za pośrednictwem strony internetowej i tablicy ogłoszeniowej niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o wysokości dotacji. Wzór ogłoszenia o konkursie na stypendia określa załącznik nr 2 do 
Regulaminu.  
4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:  
a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym,  
b) stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,  
c) zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym,  
d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199c ust. 1 ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym,  
e) specjalnego stypendium naukowego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, o którym 
mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,  
f) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz  
g) innych stypendiów lub środków finansowych, o ile szczególne przepisy nie stoją na przeszkodzie 
jednoczesnemu otrzymywaniu stypendium przez uczestnika studiów doktoranckich, któremu zostały lub 
zostaną one przyznane.  
5. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 października do 30 czerwca (9 miesięcy).  
6. Wysokość stypendium wynosi 421,93  zł miesięcznie.  
7. Dziekan określa liczbę przyznawanych w danym roku stypendiów biorąc pod uwagę wysokość 
otrzymanej dotacji.  
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8. Informacje, o których mowa w ust. 7, określa się w ogłoszeniu o konkursie.  
9. Stypendium jest wypłacane na rachunek bankowy stypendysty w ratach miesięcznych do 15-go dnia 
każdego miesiąca na podstawie umowy pomiędzy wydziałem a stypendystą, z zastrzeżeniem, że 
stypendia za okres październik-grudzień wypłacane są z wyrównaniem w styczniu.  
10. Warunkiem wypłacenia stypendium przez wydział jest posiadanie na rachunku, o którym mowa w § 
1 ust. 2, środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministerstwo.  
 
§ 2  
Komisja konkursowa  
1. Komisję konkursową (zwaną dalej komisją) powołuje na czas trwania swojej kadencji Dziekan.  
2. W skład komisji wchodzi co najmniej pięciu członków powoływanych spośród nauczycieli 
akademickich albo pracowników naukowych zatrudnionych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe, w zakresie których prowadzone są 
studia doktoranckie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym 
kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel samorządu doktorantów.  
3. Spośród członków komisji powołuje się przewodniczącego.  
 
§ 3  
Zasady wnioskowania  
1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczestnicy drugiego roku i lat wyższych wydziałowych 
studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, zwani 
dalej wnioskodawcami.  
2. Stypendium można przyznać uczestnikowi studiów doktoranckich korzystającemu z przedłużenia 
studiów doktoranckich, które zostało przyznane w związku z koniecznością prowadzenia długotrwałych 
badań naukowych, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą 
nr 35/III/2012 Senatu UJ z dnia 28 marca 2012 r. albo w § 4 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich 
przyjętego uchwałą nr 28/V/2009 z dnia 27 maja 2009 r. z późn. zm.  
3. Stypendium przyznawane jest na wniosek.  
4. Wniosek sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu należy złożyć w 
jednostce zajmującej się obsługą studiów doktoranckich.  
5. Wniosek należy złożyć według określonego wzoru wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w 
ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3, w terminie do 30 września.  
 
§ 4  
Kryteria konkursowe  
1. Listę rankingową do przyznania stypendium tworzy się na podstawie osiągnięć naukowych z 
poprzedniego roku akademickiego, uwzględniając dorobek naukowy wnioskodawcy z uwzględnieniem 
specyfiki danej dyscypliny naukowej, w szczególności:  
a) wykaz publikacji,  
b) udział w konferencjach,  
c) udział w realizacji projektów badawczych,  
d) opinię opiekuna naukowego/promotora, dotyczącą aktywności naukowej kandydata (stopień 
zaawansowania w przygotowaniu pracy doktorskiej),  
e) inne osiągnięcia o charakterze naukowym,  
 
wyrażone w formie przyznania punktów w skali od 0 do 40.  
2. Szczegółowe zasady kwantyfikacji dorobku:  
a) lista rankingowa wnioskodawców  sporządzona jest w oparciu o kryteria przewidziane w Karcie 
Osiągnięć Doktoranta (KOD), uchwalonej przez Radę Wydziału w dniu 14. czerwca 2016 roku oraz na 
podstawie corocznych sprawozdań  doktorantów składanych w formie i trybie ustalonym przez KOD;  
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b) w celu ustalenia listy rankingowej doktorantów  aplikujących o stypendia z dotacji celowej na 
finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych pod uwagę brane są następujące, przewidziane w KOD kryteria oceny:   
"wszczęcie przewodu doktorskiego" - dalej oznaczenie "a"; 
"pozyskanie grantu" - dalej oznaczenie "b"; 
"naukowy staż zagraniczny" - dalej oznaczenie "c"; 
"naukowy staż krajowy" - dalej oznaczenie "d"; 
"opinia promotora o postępach pracy - dalej oznaczenie  "e"; 
"publikacje" - dalej oznaczenie "f";  
"referaty na konferencjach" - dalej oznaczenie "g". 
   
c) w związku z wymogami  konkursu (§ 4, 1e), punktacja wyliczona na podstawie kryteriów KOD 
wymienionych w § 4, 2b,  zostaje przeskalowana; 
 
d) przeliczenie punktacji liczbowo wyrażającej opinię promotora/opiekuna dokonywane jest na 
podstawie reguły:  
punkty przyznane doktorantowi przez promotora/ opiekuna  mnożone są przez 10 a iloczyn 
dzielony jest przez 30;    
 
e) przeliczenie punktacji  uzyskanej przez doktoranta na podstawie kryteriów KOD wymienionych 
w § 4, 2b niniejszego regulaminu dokonywane jest wg następującego wzoru: 
 

N

gfdcba 30*)( +++++ + e = S 
gdzie  
S - oznacza przeskalowany wynik punktowy doktoranta,  
a, b, c, d, f, g  - to punkty uzyskane w podstawie przyjętych kryteriów KOD wymienionych w (§ 4, 
2b) 
N - to najwyższa wartość punktowa osiągnięta przez wnioskodawców aplikujących o stypendia  na 
podstawie wymienionych w § 4, 2b kryteriów KOD - bez punktów za opinię promotora     
e - przeskalowana wg reguł obowiązujących  w niniejszym konkursie punktacja przyznana przez 
promotora / opiekuna - wyliczona wg reguły wymienionej w (§ 4, 2d). 
 
f) w przypadku, gdy kilku kandydatów do stypendiów uzyskało jednakową sumę punktów, o 
miejscu na liście decydować będzie uzyskanie wyższej punktacji – najpierw za "publikacje", dalej - 
za "pozyskanie grantu", następnie - za "naukowy staż zagraniczny", dalej - za "naukowy staż 
krajowy", a w następnej kolejności  za "referaty na konferencjach". 
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§ 5  
Zasady rozpatrywania wniosków  
1. Komisja rozpatruje wnioski zawierające wszystkie wymagane elementy.  
2. Wnioski niekompletne zostaną niezwłocznie zwrócone wnioskodawcom.  
3. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na pisemną prośbę 
wnioskodawcy złożoną do przewodniczącego komisji.  
4. Komisja rozpatruje wnioski do 20 października.  
5. Sporządzone przez komisję listy rankingowe oraz listy rezerwowe przekazuje się Dziekanowi, który 
po ich wstępnym zaakceptowaniu niezwłocznie podaje do wiadomości informację o wstępnym 
rozstrzygnięciu konkursu poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej wydziału i tablicy 
ogłoszeniowej.  
6. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń do Dziekana w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 5.  
7. Zastrzeżenia są rozpatrywane przez Dziekana po zasięgnięciu opinii komisji.  
8. Ostateczna informacja o rozstrzygnięciu konkursu po rozpatrzeniu zastrzeżeń jest ogłaszana przez 
Dziekana najpóźniej w terminie do 30 listopada.  
9. Umowy z doktorantami podpisuje się w terminie do 20 grudnia.  
 
§ 6  
Wypłata stypendium  
1. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Wydziałem Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych reprezentowanym przez Dziekana, a stypendystą.  
2. Umowa określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.  
3. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do Regulaminu.  
 
§ 7  
Sprawozdawanie wyników  
1. Każdy stypendysta ma obowiązek złożyć sprawozdanie ze swojej działalności naukowej nie później 
niż do 30 dni od otrzymania ostatniej raty stypendium, a w przypadku, gdy ubiega się o stypendium po 
raz kolejny wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium na kolejny rok.  
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  
3. Komisja może się zwrócić do sprawozdawcy o uzupełnienie sprawozdania o kserokopie dokumentów 
potwierdzających uzyskane wyniki, które należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o 
takiej konieczności.  
4. Oceny realizacji efektów, dla których stypendium zostało przyznane, dokonuje komisja po 
uwzględnieniu opinii opiekuna naukowego/promotora, a zatwierdza Dziekan.  
 
§ 8  
Zawieszenie i zwrot stypendium  
1. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad konkursu, w szczególności poprzez podanie 
nieprawdziwych danych we wniosku lub też naruszenie Regulaminu w inny sposób, a także naruszenia 
zasady rzetelności naukowej – niezwłocznie zawiesza się wypłatę stypendium. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dziekan niezwłocznie po powzięciu informacji w tej sprawie. Jeżeli postępowanie 
wyjaśniające potwierdzi zarzuty – stypendysta jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium, jako 
nienależnego.  
 
Jeśli postępowanie oczyści stypendystę z zarzutów – wypłata stypendium zostanie wznowiona, a zaległe 
raty wypłacone.  
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2. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 1, toczy się z udziałem przedstawiciela samorządu 
doktorantów.  
3. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 
wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o 
skreśleniu stała się ostateczna.  
4. W przypadku ukończenia przez doktoranta studiów w terminie krótszym niż określony w programie 
studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.  
 
„§ 9 Postanowienia końcowe  
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:  
a) nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium,  
b) nr 2: Wzór ogłoszenia o konkursie na stypendia,  
c) nr 3: Wzór umowy pomiędzy wydziałem, a stypendystą,  
d) nr 4: Wzór sprawozdania, 
c) nr 5: Karta Osiągnięć Doktoranta, zaakceptowana na posiedzeniu Rady Wydziału SMiP UJ w dniu 
14. czerwca 2016 roku.”   
 
2. Dokumenty związane z przeprowadzonym konkursem są przechowywane w jednostce organizacyjnej 
wydziału wskazanej przez Dziekana przez 5 lat, w szczególności:  
a) informacja o ogłoszeniu konkursu,  
b) wnioski konkursowe składane przez doktorantów,  
c) oceny wniosków konkursowych dokonane przez komisję,  
d) listy rankingowe,  
e) sprawozdania stypendystów,  
f) rozstrzygnięcia o przyjęciu sprawozdań.  
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego.  
4. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o zasadach 
finansowania nauki oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.  
 
Kraków, dnia 14. 06. 2016 
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Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium  
 
………………………………                                    ………. …………………………………….  
(Imię i Nazwisko doktoranta)                                                          (miejscowość i data)  
 
……………………………… 
(Numer PESEL - w przypadku jego braku - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
……………………………….............  
(wydział, instytut/katedra)  
……………………………………….  
(dziedzina/dyscyplina)  
………………  
(rok studiów)  
…………….  
(nr albumu)  

Dziekan Wydziału  

Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ  
……………………………………….  

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na 

finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich  
 
Proszę o przyznanie mi powyższego stypendium w roku akademickim …………………..  
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu na stypendium.  

………………………………….  
(własnoręczny podpis doktoranta)  

UWAGA!  
Do wniosku należy dołączyć:  
1. Opis dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w konferencjach, udział w grantach badawczych, 
itp.)  
2. Opinię opiekuna naukowego na temat postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

 
Kraków, dnia…………………  
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Załącznik nr 2: Wzór ogłoszenia o konkursie na stypendia  
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 
 
Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ  
  
ogłasza konkurs na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017 
dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich.  
 
I. Harmonogram konkursu.  
 
1. Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 30 września 2016 roku. 
 
2. Ocena wniosków przez komisję konkursową następuje w terminie do dnia 20 października 2016 roku.  
 
3. Ostateczna decyzja Dziekana zostanie podana do wiadomości wnioskodawcom za pośrednictwem 
strony internetowej lub tablicy ogłoszeniowej do dnia 30 listopada 2016 roku  
 
4. Doktoranci, którym przyznano stypendium podpisują umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2016 
roku.  
 
II. W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ  
zostanie przyznanych maksymalnie 15 stypendiów.  
 
III. Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia 

dla uczestników studiów z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, dostępny na stronie internetowej Wydziału pod 
adresem http://www.wsmip.uj.edu.pl/sprawy-dydaktyczne  
 

    ….............................................  
         (data i podpis Dziekana)  
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Załącznik nr 3: Wzór umowy pomiędzy wydziałem, a stypendystą  
 

Umowa nr ……………………  
o przyznanie stypendium dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich pomiędzy: 
Panią/Panem .................................................................................................................................................  
na stałe zamieszkałą/-ym w.................................................................................................. 
......................................................................................................................................................  
podającą/-ym adres do korespondencji………………………………………………………..,  
przyjętą/-ym na studia trzeciego stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w 
dziedzinie....................................................................., dyscyplinie………………….…….  
zwaną/-ym dalej „Stypendystą”,  
a  
Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 
reprezentowanym przez Dziekana Wydziału  Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zwanym 
dalej „Wydziałem”.  
§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest przyznanie Stypendyście stypendium w wysokości 421,93  zł miesięcznie 
na okres 9 miesięcy, wypłacanego w terminie do 15 dnia miesiąca w okresie od 1 października do 30 
czerwca.  
2. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku bankowym, o 
którym mowa § 1 ust. 2 Regulaminu konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na 

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanego dalej Regulaminem.  
3. Stypendium przekazywane będzie na numer rachunku bankowego 
Stypendysty………………………………………………………………………………….  
 
§ 2  
1. Wydział zobowiązuje się do przekazywania stypendium przelewem na rachunek określony przez 
Stypendystę w § 1 ust. 3 Umowy, w wysokości wymienionej w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z zapisami 
Regulaminu.  
2. Stypendysta zobowiązuje się do:  
1) realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych,  
2) przestrzegania Regulaminu.  
 
§ 3  
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium naukowego, a niniejsza umowa wygasa w 
przypadku:  
1) rezygnacji ze studiów doktoranckich,  
2) ostatecznej decyzji w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,  
3) ukończenia przez Stypendystę studiów w terminie krótszym niż określony w programie studiów 
doktoranckich.  
2. Wydział może jednostronnie na wniosek komisji rozwiązać Umowę w przypadku:  
1) niewypełnienia podjętych zobowiązań,  
2) przedstawienia nieprawdziwych informacji we wniosku o przyznanie stypendium,  
3) naruszenia zasady rzetelności naukowej.  
3. Stypendysta traci prawo do wypłaty stypendium z początkiem kolejnego miesiąca, po wystąpieniu 
zdarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2.  
4. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi za okres, 
w którym Stypendysta utracił prawo do stypendium.  
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5. Stypendium nienależne, a wypłacone na skutek przedstawienia nieprawdziwych informacji we 
wniosku o przyznanie stypendium, podlega zwrotowi w pełnej wysokości otrzymanej od dnia 
przyznania stypendium.  
 
§ 4  
Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i 
wymogów w nim zawartych.  
§ 5  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
§ 6  
1. Wszystkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
 
…............................................                                                            ….............................................  
(data i podpis Stypendysty)                                                                     (data i podpis Dziekana)  
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Załącznik nr 4: Wzór sprawozdania  
…………………………………                                       …. …………………………………….  
(imię i nazwisko Stypendysty)                                                           (miejscowość i data)  
……………………………… 
(Numer PESEL - w przypadku jego braku - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

……………………………….............  
(wydział, instytut/katedra)  
……………………………………….  
(dziedzina/dyscyplina)  
………………  
(rok studiów)  
…………….  
(nr albumu)  
1. Opis dorobku naukowego:  
 1) Wykaz publikacji  
 2) Udział w konferencjach  
 3) Udział w grantach badawczych  
 4) Inne.  
2. Opinia opiekuna naukowego/promotora.  
 
                                                                                                        ………………………………….  
                                                                                                    (własnoręczny podpis Stypendysty)  
Opinia komisji:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
                                                                                         ………………………………………….  
                                                                                     (data i podpis przewodniczącego komisji)  
Decyzja Dziekana:  
Zatwierdzam sprawozdanie / nie zatwierdzam sprawozdania*  
                                                                                               ……………………………………….  
                                                                                                    (data, podpis i pieczęć Dziekana)  
* niepotrzebne skreślić 
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Karta Osiągnięć Doktoranta 

 

 

 Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową, 
organizacyjną i dydaktyczną aktywność uczestników studiów doktoranckich  w danym roku 
akademickim. Przewidziana w Karcie punktacja stanowi podstawę do ustalenia list rankingowych 
kandydatów do różnych form świadczeń dla doktorantów, z uwzględnieniem kryteriów 
przewidzianych odrębnymi przepisami. W przypadku zwiększenia stypendium uwzględniane są 
następujące kryteria: Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, Publikacje, Działalność 
dydaktyczna, Referaty. 
 Sprawozdanie wymagane przez § 10, punkt 2 a) Regulaminu studiów doktoranckich na UJ 
powinno zostać przygotowane na podstawie Karty i złożone do dnia 30. czerwca. Jeśli w okresie 
między 1. lipca a 30. września pojawią się nowe okoliczności uzasadniające uzupełnienie 
informacji podanych do 30. czerwca, doktorant może ponownie złożyć formularz sprawozdania 
obejmujący łącznie wszystkie aspekty oceny od 1. października do 30. września. Sprawozdanie 
winno być złożone na wydziałowym formularzu sprawozdania rocznego stanowiącego załącznik nr 
1 niniejszej Karty. 
 Doktorant zobowiązany jest przedstawić 2 egzemplarze wykazu załączników 
dokumentujących dokonania w poszczególnych działach ocenianej aktywności. Po zweryfikowaniu 
zestawienia przez kierownika studiów doktoranckich (lub osobę przez niego upoważnioną), 
doktorant, na jednym ze złożonych egzemplarzy, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia dokumentacji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji dokumentowanych osiągnięć decyzje 
podejmują komisje doktoranckie. 
 

Kryteria oceny: 

 

I. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

 
a) wszczęcie przewodu doktorskiego - 10 p (punkty te przyznawane są tylko jeden raz w czasie 
studiów), 
 
b) pozyskanie grantu: 
– krajowego 

1) granty na badania naukowe (tzw. duże granty) 
• indywidualne (np. granty badawcze NCN, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, mechanizm szwajcarski SCIEX, 
stypendium START Fundacji Nauki Polskiej, stypendium DOCTUS, stypendium tygodnika 
„Polityka” itp.): 10 punktów. 

• zbiorowe (np. granty badawcze NCN): 15 punktów podzielone przez liczbę uczestników 

grantów. 

2) granty (tzw. małe) na pojedyncze czynności badawcze (dotyczą wsparcia finansowego na 
wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne, udział w szkołach letnich itp.) oraz krajowe 
stypendia o niższej wartości niż wymienione w punkcie 1) (np. stypendia Miasta Krakowa, Własne 
Fundusze Stypendialne UJ): 4 punkty. 
– zagranicznego 

1) granty na badania naukowe (tzw. duże granty) 
• indywidualne: 15 punktów 

• zbiorowe: 23 punkty podzielone przez liczbę uczestników grantu, 

2) granty na pojedyncze czynności badawcze (tzw. małe granty, dotyczą wsparcia finansowego na 
wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne, udział w szkołach letnich itp.): 8 punktów. 
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c) naukowy staż zagraniczny – 5 punktów, 
 
d) naukowy staż krajowy – 3 punkty, 
 
e) udział w szkole letniej / zimowej (zakończony poświadczeniem udziału) lub szkoleniu 
(zakończonym egzaminem lub testem), których problematyka jest związana z tematem pracy 

doktorskiej a zajęcia trwały minimum tydzień - 2 punkty, 
 
f) opinia promotora o postępach pracy (wyrażona w punktowej skali: 0-30). 
 

II. Publikacje 

 
1. Artykuły opublikowane w czasopismach z Listy A, B, C MNiSzW. 
Punktacja: odpowiednio do liczby punktów przypisanej każdemu czasopismu na Liście, wg stanu 
na dzień 1 czerwca w roku, którego dotyczy sprawozdanie. 
 
2. Artykuły opublikowane w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej” nieuwzględnionych na 
Liście MNiSzW. 
Punktacja: 10 punktów. 
 
3. Artykuły recenzowane, opublikowane w czasopismach naukowych w języku polskim 
spoza Listy MNiSzW. 
Punktacja: 1 punkt mnożony przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
4. Artykuły recenzowane, opublikowane w czasopismach naukowych spoza Listy MNiSzW w 
języku obcym dla doktoranta. 
Punktacja: 4 punkty mnożone przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
5. Monografia (książka) posiadająca recenzję wydawniczą i numer ISBN, opublikowana w języku 
obcym dla doktoranta. 
Punktacja: 60 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
6. Monografia (książka) posiadająca recenzję wydawniczą i numer ISBN, opublikowana w języku 
ojczystym dla doktoranta. 
Punktacja: 40 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
7. Rozdział w monografii posiadającej recenzję wydawniczą, opublikowanej w języku obcym dla 
doktoranta. 
Punktacja: 10 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
8. Rozdział w monografii posiadającej recenzję wydawniczą, opublikowanej w języku polskim. 
Punktacja: 8 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
9. Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w języku obcym dla 
doktoranta 
Punktacja: 12 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
10. Opracowanie naukowe, redakcja tekstów źródłowych i prac zbiorowych w języku polskim. 
Punktacja: 10 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
11. Tłumaczenie tekstu naukowego na język obcy dla doktoranta. 
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Punktacja: 2 punkty (maksymalnie: 6 punktów). 
 
12. Tłumaczenie tekstu naukowego na język ojczysty dla doktoranta. 
Punktacja: 1 punkt (maksymalnie: 6 punktów). 
 
13. Podręcznik w języku obcym dla doktoranta. 
Punktacja: 30 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
14. Podręcznik w języku polskim. 
Punktacja: 20 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
15. Rozdział w podręczniku w języku obcym dla doktoranta. 
Punktacja: 10 punktów mnożonych przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
16. Rozdział w podręczniku w języku polskim. 
Punktacja: 8 punktów mnożone przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
17. Referat w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych w języku obcym dla doktoranta. 
 
Punktacja: 3 punkty mnożone przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
18. Referat w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych lub w studenckich zeszytach 
naukowych w języku polskim. 
Punktacja: 1 punkt mnożony przez liczbę publikacji tego rodzaju. 
 
19. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w zagranicznym czasopiśmie naukowym z 
tzw. listy ministerialnej: 2 punkty. 
 
20. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w krajowym czasopiśmie naukowym 
z tzw. listy ministerialnej w języku obcym dla doktoranta: 1,5 punktu. 
 
21. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w krajowym czasopiśmie naukowym 
z tzw. listy ministerialnej w języku polskim lub opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku 
obcym dla doktoranta: 1 punkt. 
 
22. Recenzja, sprawozdanie z konferencji opublikowane w czasopiśmie naukowym w języku 
polskim: 0,5 punktu. 
 
23. Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora i zajmujące co najmniej 5 
stron maszynopisu, tj. co najmniej 9000 znaków, ogłoszonym w języku obcym w wydawnictwie 
publikującym książki akademickie: 4 punkty. 
 
24. Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora, krótsze niż 5 stron 
maszynopisu, a dłuższe niż 3 strony, tj. liczące od 5400 do 9000 znaków, ogłoszonym w języku 
obcym w wydawnictwie publikującym książki akademickie: 3 punkty. 
 
25. Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora i zajmujące co najmniej 5 
stron maszynopisu, tj. co najmniej 9000 znaków, ogłoszonym w języku polskim 
w wydawnictwie publikującym książki akademickie: 2 punkty. 
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26. Hasło w encyklopedii lub słowniku podpisane nazwiskiem autora, krótsze niż 5 stron 
maszynopisu, a dłuższe niż 3 strony, tj. liczące od 5400 do 9000 znaków, ogłoszonym w języku 
polskim w wydawnictwie publikującym książki akademickie: 1 punkt (łącznie nie więcej niż 10 

punktów). 
 
* Współautorstwo każdej z powyższych pozycji określa udział w niej doktoranta (np. przy dwóch 
współautorach liczymy 1/2 punktów przewidzianych za dany rodzaj publikacji). 
** Należy brać pod uwagę jedynie teksty opublikowane lub przyjęte do druku (z poświadczeniem 
wydawnictwa). 
*** Publikacje wykazane w poprzednich latach jako „przyjęte do druku”, po ich wydrukowaniu nie 
mogą być uwzględnianie przy sporządzaniu aktualnego rankingu. 
**** Doktorant zobowiązany jest przedłożyć kserokopie pierwszej strony publikacji. 
 

III. Działalność dydaktyczna 

 
Do 90 godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w poprzednim roku akademickim: 15 godzin 
/ 3 punkty. 
Za przewidziany w programie studiów ustanowionym po 1. X. 2012 r. – „udział w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych”: 15 godz. / 1punkt.  
W przypadku programów studiów realizowanych przed 1. X. 2012 r. – za „realizację innych zadań 
związanych z dydaktyką” (przygotowanie pomocy dydaktycznych, pomoc w przeprowadzeniu 
egzaminów i zaliczeń promocja oferty dydaktycznej Wydziału): 15 godz. / 1p).     
 

IV. Referaty 

 
a) na konferencji krajowej lub posiedzeniu krajowej instytucji naukowej (w tym Salonu Naukowego 
Towarzystwa Doktorantów UJ): 
• 1 punkt za referat w języku ojczystym dla doktoranta, 
• 2 punkty za referat w języku obcym dla doktoranta. 
b) na konferencji zagranicznej – 3 punkty. 
 
* Współautorstwo każdej z powyższych pozycji określa udział w niej doktoranta (np. przy dwóch 
współautorach liczymy 1/2 punktów przewidzianych za dany rodzaj referatu). 
 

V. Wyniki w nauce 

 
Warunkiem uzyskania stypendium dla najlepszych doktorantów w rozumieniu art. 199, ust. 1 i 2 
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym są co najmniej dobre wyniki egzaminów objętych 
programem studiów. 
 
Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych:           Punkty 
2,00 – 2,99                                                                        0 
3,00 – 3,49                                                                        2 
3,50 – 3,99                                                                        4 
4,00 – 4,49                                                                        6 
4,50 – 4,90                                                                        8 
4,91 – 5,00                                                                      10 
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VI. Działalność organizacyjna – potwierdzona (odpowiednio): przez dziekana, dyrektora 

instytutu / kierownika katedry / zakładu lub organ samorządu doktorantów (maksymalnie 15 

punktów): 

 
a) pomoc administracyjna (np. układanie harmonogramu w poprzednim roku akademickim) – 2 
punkty, 
b) pomoc w rekrutacji – 2 punkty, 
c) organizacja konferencji: 
• ogólnopolskich: 3 punkty (współorganizator), 
• międzynarodowych: 4 punkty (współorganizator), 
d) organizacja wystawy – 2 punkty, 
e) udział (bez wynagrodzenia) w projektach edukacyjnych organizowanych przez UJ (np. 
prowadzenie warsztatów) – 2 punkty, 
f) dyżury w sali komputerowej, w bibliotece – 1 punkt (za 15 godzin dyżuru) 
g) opieka nad stroną internetową jednostki UJ – 3 punkty za semestr 
h) reprezentowanie interesów doktorantów w organach uniwersyteckich, w samorządzie 
doktorantów (maksymalnie 6 punktów): 
• jednorazowe (np. koordynacja projektu) – 2 punkty, 
• roczne – 4 punkty. 
 

W przypadku, gdy kilku kandydatów do stypendiów uzyskało jednakową sumę punktów, o 

miejscu na liście decydować będzie uzyskanie wyższej punktacji najpierw za „Postępy w 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej”, następnie za „Publikacje”, w dalszej kolejności za 
„Działalność dydaktyczną”, „Referaty”, „Działalność organizacyjną” i za „Wyniki w nauce”. 

 
Sprawozdanie roczne (w postaci formularza) powinno być przed złożeniem uprzednio zatwierdzone 
odpowiednio: przez opiekuna naukowego lub promotora. Weryfikacji ankiety dokonuje kierownik 
studiów doktoranckich i komisja. 
 
Opiekun / promotor winien szczegółowo uzasadnić w opinii swoją ocenę postępów w 
przygotowaniu rozprawy oraz zawrzeć w niej swoje stanowisko w sprawie przyznania lub 
nieprzyznania doktorantowi stypendium doktoranckiego. 
 
Załączniki: 
 
1. Opinia opiekuna naukowego / promotora (opisowa): zgodnie z uchwałą Rady Wydziału 
SMiP (wymaganą przez Regulamin studiów doktoranckich w §9, ust. 2, pkt b)) opinia opiekuna 
naukowego winna być przygotowana jako oddzielny dokument i stanowić załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 
2. Indeks. 
3. Kolejne dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu (brak dokumentu 
potwierdzającego daną pozycję w sprawozdaniu jest równoznaczny z wykreśleniem tej pozycji ze 
sprawozdania). 
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Załącznik nr 1 do Karty osiągnięć doktoranta: Wydziałowy formularz sprawozdania rocznego   
 
Kraków, ……….. 20… r. 

 
Sprawozdanie doktoranta za rok akademicki 20__ / 20__ 

 
Imię i nazwisko doktoranta 
 

 

PESEL (w przypadku jego braku - seria i 
numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 
 

 

Rok studiów 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna / promotora 
 

 

Łączna suma punktów 
 

 

 
 

 
I. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (obok każdej pozycji wpisać punkty, wg  

zasad Karty osiągnięć doktoranta) (łącznie: ____ p.) 

a) wszczęcie przewodu doktorskiego (należy podać datę oraz jednostkę, w której przewód 

wszczęto): .....................................................................................................................................  

………………………………………………………          (____ p.) (nr załącznika_ _) 

b) pozyskanie grantu: ……………………………………………………………………….....  

………………………………………………………          (____ p.) (nr załącznika____) 

c) naukowy staŜ zagraniczny…………………...… (____ p.) (nr załącznika____) 

 

d) naukowy staŜ krajowy …………………...… (____ p.) (nr załącznika____) 

e) opinia opiekuna naukowego / promotora o postępach w pracy (wyrażona w punktowej skali: 0-

30): (____ p.) (nr załącznika____) 

 

II. Publikacje  (obok opisu bibliograficznego wpisać punkty, wg zasad  Karty osiągnięć doktoranta 

– ze wskazaniem numeru działu, którego dotyczy punktacja) (łącznie: (____ p) 

…………………………………………………………………(____ p.) (nr załącznika____) 

…………………………………………………………………(____ p.) (nr załącznika____) 
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III. Działalność dydaktyczna (nazwa przedmiotu, liczba godzin, rodzaj zajęć, nazwa jednostki UJ, 

w której przeprowadzono zajęcia) (łącznie: (____ p) 

…………………………………………………………………(____ p.) (nr załącznika____) 

…………………………………………………………………(____ p.) (nr załącznika____) 

 

 

IV. Referaty (rodzaj, miejsce konferencji, tytuł wystąpienia, obok opisu wpisać punkty, wg  

zasad Karty osiągnięć doktoranta): (łącznie: _____ p.) (nr załącznika____) 

- ……………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

 

V. Wyniki w nauce – średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w danym roku: ________ oraz 

przypadające punkty, wg zasad Karty osiągnięć doktoranta: ________ p. 

 

VI.  Działalność organizacyjna  (potwierdzona /odpowiednio/: przez dziekana, dyrektora instytutu 

/ kierownika katedry lub samorząd doktorantów, obok każdej pozycji wpisać punkty,  

wg zasad Karty osiągnięć doktoranta) (łącznie: _____ p.): 

a) pomoc administracyjna …………………...… (____ p.) (nr załącznika____) 

b) pomoc w rekrutacji  …………………...  (____ p.) (nr załącznika____) 

c) organizacja konferencji …………………...… (____ p.) (nr załącznika____) 

d) organizacja wystawy …………………...  (____ p.) (nr załącznika____) 

e) udział (bez wynagrodzenia) w projektach edukacyjnych organizowanych przez UJ 

…………………...…………………………… (____ p.) (nr załącznika____) 

f) dyŜury w sali komputerowej, w bibliotece ………  (____ p.) (nr załącznika____)  

g) opieka nad stroną internetową jednostki UJ ……… (____ p.) (nr załącznika____) 

h) reprezentowanie interesów doktorantów w organach uniwersyteckich, w samorządzie 

doktorantów ……………………………………… (____ p.) (nr załącznika____) 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu i załącznikach są zgodne ze 
stanem faktycznym. Potwierdzam również, że wyszczególnione w nim osiągnięcia 
zostały podane po raz pierwszy (nie były uwzględnione w sprawozdaniach z 
poprzednich lat akademickich).    
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Miejsce i data:……………………… 

 

       ……………………………………….                                                                                                       
       Podpis doktoranta/-ki) 

Miejsce, data: ………………….. ………………………………………. 

 

 

Podpis opiekuna naukowego / promotora 

 

Załączniki: 

1. Opinia opiekuna naukowego/promotora (opisowa). Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału SMiP UJ. 

(Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich (§9, ust. 2, punkt b) opinia opiekuna naukowego winna 

być przygotowana jako oddzielny dokument i stanowić załącznik do niniejszego sprawozdania). 

2. Indeks. 

3. Kolejne dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu. Brak dokumentu 

potwierdzającego daną pozycji w sprawozdaniu jest równoznaczny z wykreśleniem tej pozycji ze 

sprawozdania + 2 egzemplarze spisu dokumentów, potwierdzających dokonania w poszczególnych 

działach ocenianej aktywności. 

 

UWAGA 

Numer załącznika powinien odpowiadać kolejności poszczególnych osiągnięć uwzględnionych w 
sprawozdaniu, w przypadku gdy doktorant podaje więcej niż jedno 
osiągnięcie w danej kategorii, numeracja powinna wyglądać następująco np. w przypadku działu II 
Publikacje: 
 
Artykuły opublikowane w czasopismach z Listy A, B, C MNiSzW -  numer załącznika II.1a, II.1b, 
II.1c   
Artykuły opublikowane w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej” nieuwzględnionych na Liście 
MNiSzW – numer załącznika II.2a II.2b itd.;  
Monografia (książka) posiadająca recenzję wydawniczą i numer ISBN, opublikowana w języku 
obcym dla doktoranta - numer załącznika II.5a ,  
Rozdział w monografii posiadającej recenzję wydawniczą, opublikowanej w języku obcym dla 
doktoranta -numer załącznika II.7a  
 
W przypadku gdy doktorant/-ka nie uwzględnia w sprawozdaniu osiągnięcia z danej kategorii, 
pozostawia przy niej puste miejsce, w numeracji pomija numer danej kategorii i numeruje dalej 
załączniki  potwierdzające osiągnięcie . 
 

 

 


