/2016
z dnia 12 grudnia 2016 r.
stypendium
kom
stacjonarnych studiów doktoranckich w
Na podstawie art. 66 ust.

200a i art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005
16 r., poz. 1842
. zm.)

i Szkolnictwa W

Prawo

trybu przekazywania
(Dz.U. z 2015 r. poz. 159
,
zenia stypendium

ustalam i wprowadzam do stosowania
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofin

§1
1)

- ustawa z dnia 27 lipca 2005
6 r.,
poz. 1842 z pó
2)
2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz.
3)

- uczestnik stacjonarnych studi
w Akademii;
4)
w art. 94b ust. 1 pkt 5) Ustawy;
5)
-

ie, o którym mowa w art. 200a Ustawy.
§2

1. Doktorant
2.

doktoranckiego
30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich.

3.
(w ramach swojego rocznika studiów), któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego,

doktoranckim.
4.

a stypendium
doktoranckiego jest faktyczna liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w
g

§3
1. W

celu

opiniowania

wn

doktoranckiego
2.

wiskowych studiów

niami doktora habilitowanego
nabyte na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel
doktorantów wskaza
3.

§4
1.
przyznanej w danym roku kwot
w drodze
2.

§5
1.
w pracy naukowej, artystycznej (projektowej) i dydaktycznej w roku akademickim
2.

, na rok
akademicki, pod warunk
stypendium doktoranckiego.

3.
§6
1.
2.

niosek doktoranta.

w terminie

na dany rok akademicki.

3.

:
- numer
oktoranckich;

1)
2)
3)

lub promotora;
do
doktoranckiego;

4)

§7
1.
wnioski wraz
2.

zenia stypendium

3.
do dnia 20 listopada danego roku akademickiego.
4. Zatwierdzone przez Rektora list

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, pr
do 30 listopada danego
roku akademickiego.
6.

e ich przekazanie do jednostki

§8
1. Kryteria oceny
doktoranta
(projektowej) i dydaktycznej oraz punktacja
1) w pracy naukowej, artystycznej (projektowej)
pkt. a) do f) od 0 pkt. do 10 pkt.) :
a)
b) zn

w pracy naukowej, artystycznej
pkt. do 70 pkt.):
od 0 pkt.

:

c) wystawy i projekty (indywidualne, zbiorow
w
d) publikacje;
e) czynny
;
f) uzyskane
;
2) praca dydaktyczna od 0 pkt. do 10 pkt.:
realizowane w trakcie studiów doktoranckich, realizacja lub pomoc w realizacji projektów,
konferencji, wystaw itp.
wykazane w tej kategorii oceny
w zakresie dydaktyki).
2. Jako praca naukowa lub dydaktyczna
3.
i dydaktycznej jest dokonywana
oktoranta, o którym mowa w § 6 ust. 3
pkt. 4).
4.

, zakresie
(tylko raz).
§9

1.
podejmuje Rektor.
2.

stypendium
a w wyniku ponownego rozpatrzenia
sprawy jest ostateczna.

§ 10
stypendium doktoranckiego jest odebranie przez doktoranta

1.
decyzji o jego przyznaniu.
2.

1) uprawnionemu doktorantowi przelewem na wskazany przez niego we wniosku o przyznanie
stypendium doktoranckiego numer rachunku bankowego;
2)
w grudniu razem ze
3.

stypendium doktoranckiego, na podstawie decyzji

przez kierownika studiów doktoranckich i Rektora.
4.
§ 11
stypendium
stypendium doktoranckie jest przyznawane w takiej sytuacji kolej
akademickiego.
§ 12
1.

doktoranckiego w przypadku:

1)
zestników studiów doktoranckich;
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich;
3) uzyskania stopnia naukowego doktora;
4) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
5)
2. W przypadku

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2)-

y
dium,

4.
doktoranckich, zgodnie

we wsk
studiów doktoranckich,
5.
iej

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii

§ 13
1.
2.

doktoranckich na rok akademicki

decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania z

- na rok

Rektor
prof. dr hab. Antoni Cygan

