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§ 1. 

PODSTAWY PRAWNE 

1. Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisów wprowadzających ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) uczestnicy 

stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020 mogą otrzy-

mywać stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 uchylonej ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 

2. Stypendia doktoranckie, o których mowa w ust. 1 wypłacane są w wysokości 60% mini-

malnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 151 ust. 1 uchylonej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, odbywające stacjonarne studia doktorancie na za-

sadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnione do ubiegania się o stypendia 

doktoranckie. 

4. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane są w ramach środków określonych  

w art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

5. Uchwalona przez Senat Akademii Sztuki Wojennej kwota przeznaczona na wypłatę sty-

pendiów doktoranckich ujmowana jest w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalen-

darzowy.  

6. Wniosek o przyznanie stypendium doktorant składa do Rektora-Komendanta Akademii 

Sztuki Wojennej (dalej zwanego Rektorem) poprzez właściwych kierowników studiów 

doktoranckich.  

§ 2. 

USTALANIE LICZBY OSÓB UPRAWNIONYCH DO POBIERANIA  

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

W poszczególnych wydziałach liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, któ-

rym przyznaje się stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 ust. 1 uchylonej ustawy, 

z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano 

wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 uchylonej ustawy, nie może 

być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. 

§ 3. 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

1. Doktorant składa do Rektora poprzez właściwego kierownika studiów doktoranckich 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego według wzoru stanowiącego załącznik 1 

do Zasad… wraz Arkuszem oceny doktoranta (zał. 2 do Zasad…) łącznie z wymaganymi 

dokumentami i aktualnym numerem konta bankowego (zał. 5 do Zasad…).  

2. Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie na dany rok akademicki upływa 

31 października.  

3. Przyznanie stypendium odbywa się w formie konkursu. Konkursem objęci są wszyscy 

uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organiza-

cyjne Akademii Sztuki Wojennej prowadzące studia doktoranckie, dalej zwanymi „wy-

działami”. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci, którzy kontynuują studia rozpoczęte 

przed rokiem akademickim 2019/2020. 
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4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 wnioski o przyznanie stypendium doktoranc-

kiego nie będą przyjmowane. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego powinien zawierać: 

1) dane doktoranta (imię, nazwisko, numer albumu, wskazanie wydziału, adres do kore-

spondencji, numer telefonu oraz aktualny roku studiów doktoranckich); 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6. 

6. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:  

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich1; 

2) wykazuje się zaangażowaniem:  

a) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych  

lub 

b)  w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną;  

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium doktoranckie wy-

kazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

§ 4. 

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

1. Kierownik studiów doktoranckich w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia, o którym 

mowa w § 3 ust. 2, przekazuje wnioski do wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialną, 

dalej zwaną „komisją”, gdzie są weryfikowane i opiniowane.  

2. W skład każdej komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich, co najmniej dwóch 

nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, jak 

również przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktoran-

tów. Kierownik studiów doktoranckich pełni funkcję przewodniczącego komisji. Członko-

wie spośród swojego grona wybierają sekretarza komisji. 

3. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spo-

czywa na doktorancie. W trakcie weryfikacji wniosku w przypadku stwierdzenia jakich-

kolwiek braków komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia ewentualnych wy-

jaśnień i uzupełnień. 

4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że doktorant w swoim wniosku o przyznanie 

stypendium podał dane nieprawdziwe, danych tych nie uwzględnia się przy rozpatrywaniu 

sprawy. 

5. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosków komisja prowadzi wstępne postępowanie 

kwalifikacyjne i dokonuje ich opiniowania.  

6. Poszczególne wydziałowe komisje sporządzają protokoły z postępowania kwalifikacyj-

nego. Protokoły podpisywane są przez ich przewodniczących oraz członków komisji (wzór 

protokołu stanowi zał. 3).  

                                                 
1 Terminowa realizacja programu studiów oznacza przeniesienie doktoranta na kolejny rok studiów w wy-

niku uzyskania przez niego zaliczeń, zdanie kolokwiów i egzaminów przewidzianych w programie studiów i zło-

żenie do kierownika studiów doktoranckich karty ocen z wpisami wymaganymi przez program studiów do 

25 września danego roku akademickiego. 
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7. Do protokołów, o których mowa w ust. 6 przewodniczący komisji dołączają sporządzone 

wydziałowe listy rankingowe doktorantów IV roku studiów rekomendowanych do przy-

znania stypendium doktoranckiego.  

8. Listy rankingowe doktorantów IV roku studiów sporządzane są według liczby punktów 

uzyskanych przez poszczególnych doktorantów (wzór list stanowi zał. 4 do Zasad…). 

9. Po zakończeniu prac prowadzonych przez wydziałowe komisje, przewodniczący ustalają 

wspólne posiedzenie komisji, na którym dokonują weryfikacji rezultatów prac wydziało-

wych komisji i opracowują projekt akademickiej listy rankingowej. 

10. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 przewodniczący komisji niezwłocznie prze-

kazują prorektorowi ds. studenckich: uzgodnioną akademicką listę rankingową, protokoły 

z wydziałowych i wspólnych posiedzeń komisji, wydziałowe listy rankingowe wraz 

z wnioskami. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 nie są przekazywane do prorektora ds. 

studenckich.  

11. W oparciu o protokoły z posiedzeń wydziałowych komisji doktoranckich i poszczególnych 

list rankingowych, prorektor ds. studenckich2 weryfikuje akademicką listę rankingową 

doktorantów rekomendowanych do otrzymania stypendium doktoranckiego i przedstawia 

ją Rektorowi do akceptacji.  

12. Rektor na podstawie akademickiej listy rankingowej podejmuje ostateczną decyzję w za-

kresie przyznania poszczególnym doktorantom stypendium doktoranckiego.  

13. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie in-

ternetowej Akademii w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez Rektora. 

W sprawach indywidualnych wnioskodawca zgłasza się osobiście do WSSDiP. 

14. Decyzję Rektora uzasadniającą przyznanie lub odmowę przyznania stypendium doktoranc-

kiego doktorant otrzymuje w formie pisemnej. 

15. Od decyzji Rektora w sprawie odmowy lub przyznania stypendium doktoranckiego dokto-

rantowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

16. W trakcie biegu terminu, o którym mowa w ust. 15 doktorant może zrzec się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia do Rektora 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy przez doktoranta decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

17. W przypadku niezłożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy doktorant ma prawo zaskarżenia decyzji wy-

danych przez organ drugiej instancji do właściwego sądu administracyjnego w terminie 

30 dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 5. 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

1. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje po odebraniu przez doktoranta decyzji ad-

ministracyjnej w tej sprawie. 

2. Kwota stypendium doktoranckiego wynosi min. 60% wynagrodzenia zasadniczego asy-

stenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

                                                 
2 Do wykonywania wszelkich czynności wynikających z zapisów niniejszego regulaminu Rektor-Komendant 

Akademii Sztuki Wojenne upoważnił prorektora do spraw studenckich.  
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3. Stypendium doktoranckie na dany rok akademicki przyznawane jest na okres 12 miesięcy 

i wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem wypłat za październik i listopad, 

które ze względów proceduralnych wypłacone są łącznie z wypłatą za grudzień. 

4. Do wniosku obowiązkowo należy wniosek o przekazywanie stypendium na wskazany 

przez doktoranta numer rachunku bankowego (wzór wniosku stanowi załącznik 5 do Za-

sad…). 

5. Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantowi niezależnie od stypendiów, 

świadczeń i środków pomocy materialnej otrzymywanych i finansowanych z innych źró-

deł. 

6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranc-

kie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wy-

różniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów 

doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wy-

sokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranc-

kiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranc-

kich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

7. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje 

się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

§ 6. 

PRZEPISY RODO.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (dyrektywy 

95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą przy al. 

gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl. 

3. Dane wnioskodawcy pozyskane w zakresie wynikającym ze złożonego wniosku przetwa-

rzane są wyłącznie w klasycznej formie papierowej oraz elektronicznej przez Komisję 

przyznającą świadczenie oraz pracownika Kwestury, m.in. w celu realizacji przelewu na 

wskazane konto bankowe.  

4. Dane osobowe podane we wnioskach beneficjentów przetwarzane są przez okres nie-

zbędny do ustalenia wysokości, przyznania lub odmowy świadczenia oraz dochodzenia 

ewentualnych praw i roszczeń, po upływie tego okresu będą podlegać przepisom archiwal-

nym. 

5. Składając wniosek o świadczenie z funduszu, beneficjent wyraża automatycznie zgodę na 

przetwarzania danych osobowych osób wymienionych we wniosku wyłącznie w celach do 

których zostały zebrane. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania da-

nych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia 

mailto:iod@akademia.mil.pl
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7. Beneficjent w każdej chwili ma prawo do: 

1) wycofania zgody, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze świadczenia; 

2) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;  

3) ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, dochodzenia 

roszczeń w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmo-

waniem decyzji w tym profilowaniu. 

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

10. Beneficjent ma prawo do kontaktów z ADO w celu realizacji swoich praw, m.in. 

wymienionych w ust. 7 w sposób następujący: 

1) pisemnie na adres: Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103; 

2) telefonicznie pod numery: (22) 261 813 407, (22) 261 814 488, (22) 261 814 790;  

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl; 

4) drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie: http://www.wojsko-polskie.pl/ 

aszwoj/ochrona-danych. 

  

mailto:sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl
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Załącznik 1  

Warszawa, ……….…  
…………..…………………….………………… 

(imię i nazwisko doktoranta) 

 

…………..…………………….………………… 

(nr albumu) 

 

…………………..…………………..………… 

(nazwa wydziału) 

 

………………………...………………………… 

(dokładny adres do korespondencji) 

 

………………………. /…………………………,  

(nr telefonu / e-mail) 

 

……………………….…………………………,  

(rok studiów) 

 

Rektor-Komendant 

Akademii Sztuki Wojennej 

w miejscu 

 
Dotyczy: ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich 

WNIOSEK  

o stypendium doktoranckie 

Zwracam się z wnioskiem do Pana Rektora o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na pod-

stawie art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzających ustawę Prawo o szkol-

nictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).  

Wniosek swój motywuję osiągnięciami zawartymi w Arkuszu oceny doktoranta według 

wzoru stanowiącego załącznik 2 do Zasad i kryteriów oceny doktorantów w postępowaniu o przy-

znanie stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2022/2023. 

Dodatkowo do wniosku o stypendium dołączam wniosek o przekazywanie stypendium na 

wskazany przeze mnie rachunek bankowy (załącznik 6 do ww. Zasad…).  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną administratora danych oso-

bowych w zakresie przetwarzania moich danych osobowych (§ 6 Zasad i kryteriów oceny dokto-

rantów w postępowaniu o przyznanie stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2022/2023).  

 

 
……...……………….. 

(Podpis doktoranta)  

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO / PROMOTORA 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………….………… 
Pieczątka i/lub czytelny podpis  

opiekuna naukowego/promotora  
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Załącznik 2  

Arkusz wypełnić DRUKOWANYMI literami.  

 

ARKUSZ OCENY DOKTORANTA 

 

za ubiegły rok akademicki ………../……… 

 

………….………………………………………….………..… 
(imię i nazwisko doktoranta) 

 

Obecnie ……... rok studiów w Wydziale ………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora) 

 

 

 

Potwierdzenie terminowej realizacji programu studiów3  

□ doktorant zaliczył terminowo wszystkie przedmioty i egzaminy określone w progra-

mie studiów. 

 

1. Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych45
 

(max 5 pkt) 

Liczba godzin dydaktycznych przeprowa-

dzonych w ramach praktyk zawodowych 

Liczba  

punktów 

Zaznaczyć znakiem „X”  

przy zrealizowanej liczbie godzin  

1–10 0  

11–20 1  

21–40 2  

41–60 3  

61–80 4  

81–90 5  

 

………………………….………… 
Data, pieczątka i podpis osoby z dziekanatu  

                                                 
3 Terminowa realizacja programu studiów oznacza przeniesienie doktoranta na kolejny rok studiów w wy-

niku uzyskania przez niego zaliczeń, zdanie kolokwiów i egzaminów przewidzianych w programie studiów i zło-

żenie do kierownika studiów doktoranckich karty z okresowymi osiągnięciami doktoranta z wpisami wymaganymi 

przez program studiów do 25 września danego roku akademickiego. 
4 Zaznaczyć znakiem „X” osiągnięcia, które mają podlegać punktacji. 
5 Liczbę zrealizowanych godzin należy udokumentować wydrukiem z Dziekanatu.XP. 
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lub 

2. Realizacja badań naukowych (max 50 pkt), z czego: 

a) udział w projektach lub grantach naukowych6 – max 15 pkt 

PUNKTACJA 

Lp. Rodzaj zrealizowanych badań naukowych 

Liczba punktów 

zakwalifi-

kowanie/ 

uzyskanie 

udział7/rozliczenie  

1. 

Praca naukowa w ramach badań dla uczestników stu-

diów doktoranckich i młodych naukowców finanso-

wana ze środków MEiN 

3 7 

2. 

Projekt lub grant finansowany ze środków zewnętrz-

nych, tj. grant lub projekt organizowany przez instytu-

cje unijne, samorządowe, rządowe i pozarządowe, w 

tym zagraniczne ośrodki akademickie 

5 10 

3. 
Projekt badawczy lub grant, w których stroną są zagra-

niczne ośrodki akademickie 
4 15 

4. 

Projekt badawczy lub grant przyznawany w drodze 

konkursu ze środków zewnętrznych, np. grant promo-

torski, granty lub projekty badawcze Narodowego 

Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Hu-

manistyki, PAN i inne 

4 20  

REALIZACJA 

Ad. 

Szczegółowe dane zrealizowanych badań nauko-

wych (projektu lub grantu) 

Tytuł/nazwa projektu/grantu, miejsce i rok wydania, 

liczba stron, numer tematu, źródło finansowania itp. 

Przyznana liczba punktów 

zakwalifikowa-

nie / uzyska-

nie  

udział / redakcja naukowa 

całości opracowania / finali-

zacja / rozliczenie 

Razem 

1. 
1)    

2)    

2. 1)    

                                                 
6 Uwagi dodatkowe: a) punktowane są wyłącznie naukowe projekty badawcze, które nie były zgłoszone do 

procedury stypendialnej w innych uczelniach. Wykazuje się tylko te projekty, które zostały otrzymane w ciągu 

ostatniego roku akademickiego; b) uzyskanie przez doktoranta (samodzielnie) dofinansowania na projekt badaw-

czy (w tym grant) musi zostać poświadczone kserokopią stosownej umowy o przyznaniu grantu lub projektu ba-

dawczego. Grant lub projekt badawczy musi posiadać numer; c) w przypadku udziału w projekcie badawczym 

(grancie) kierownik grantu określa pisemnie rzeczywisty udział (liczba rozdziałów) doktoranta w wykonaniu 

grantu w danym roku. Dokładną liczbę punktów na podstawie liczby rozdziałów napisanych przez doktoranta 

ustala komisja. Doktorant musi figurować w umowie grantowej lub projektu badawczego jako wykonawca, kie-

rownik projektu. Brak nazwiska doktoranta w umowie skutkuje nieprzyznaniem punktów; d) uwzględniane są 

wyłącznie granty oraz projekty o charakterze naukowym; e) nieuznawane są granty na zakup sprzętu komputero-

wego, audio-video, organizację konferencji, wynagrodzenie dla pracowników i uczestników studiów doktoranc-

kich (dotyczy osób realizujących granty), opłacenie kosztów przejazdów i pobytów gości krajowych i zagranicz-

nych oraz druk wydawnictw pokonferencyjnych i wydawnictw okolicznościowych; f) pomoc w realizacji grantu 

lub projektu badawczego, złożenie wniosku, pomoc organizacyjna nie będą punktowane; g) grantem lub projektem 

badawczym nie jest ukończenie szkoleń, kursów, uczestniczenie w przedsięwzięciach niemających charakteru na-

ukowego. Granty i projekty badawcze realizowane przez doktoranta powinny mieścić się w zainteresowaniach 

badawczych doktoranta oraz korespondować z tematem przewodu doktorskiego. 
7 Punkty za udział w projekcie dzielone na liczbę współautorów. 
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Ad. 

Szczegółowe dane zrealizowanych badań nauko-

wych (projektu lub grantu) 

Tytuł/nazwa projektu/grantu, miejsce i rok wydania, 

liczba stron, numer tematu, źródło finansowania itp. 

Przyznana liczba punktów 

zakwalifikowa-

nie / uzyska-

nie  

udział / redakcja naukowa 

całości opracowania / finali-

zacja / rozliczenie 

Razem 

2)    

3. 
1)    

2)    

4. 
1)    

2)    

Razem  

UWAGI  prodziekana ds. naukowych8/kierownika Wydziału Naukowego i Zarzadzania 

Projektami potwierdzającego osiągnięcia naukowe9 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………….………… 
Pieczątka i podpis prodziekana ds. naukowych 

 

b) czynny udział10 w przedsięwzięciach naukowych – max 15 pkt 

PUNKTACJA 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia
11

 

Liczba punktów  

seminarium/ 

e-seminarium 

konferencja/ 

e-konferencja 

1. 
Udział w seminarium/konferencji krajowej12  z wystą-

pieniem w języku polskim  
2,5 5 

2. 
Udział w seminarium/konferencji krajowej z wystą-

pieniem w języku obcym  
3 6 

3. 
Udział w seminarium/konferencji międzynarodowej13 

z wystąpieniem w języku polskim 
4 8 

                                                 
8 Dotyczy zakwalifikowania i uzyskania prac naukowych w ramach badań dla uczestników studiów dokto-

ranckich i młodych naukowców finansowanych ze środków uczelni.  
9 Dotyczy projektów lub grantów finansowanych ze środków zewnętrznych. 
10 Czynny udział w przedsięwzięciu oznacza wygłoszenie referatu, kierowanie panelem lub zabranie głosu 

w dyskusji panelowej. 
11 Uwagi dodatkowe: a) nie uwzględnia się udziału w przedsięwzięciach studenckich, branżowych itp. 

Przedsięwzięcia doktorancko-studenckie zostaną uwzględnione, jeżeli będą miały charakter naukowy oraz zasięg 

krajowy lub międzynarodowy; b) uczestnictwo w przedsięwzięciach powinno być potwierdzone przez dołączenie 

kserokopii programu z nazwiskiem doktoranta oraz tytułem panelu/referatu, zaświadczeniem potwierdzającym 

czynne uczestnictwo doktoranta w konferencji/seminarium, a także programem potwierdzającym wygłoszenie referatu 

lub udział w panelu; c) w przypadku wygłoszenia wspólnie referatu liczba punktów dzielona jest na liczbę referu-

jących; d) w przypadku wątpliwości udziału doktoranta w konferencji Komisja zastrzega sobie prawo do zasię-

gnięcia informacji u organizatorów konferencji. e) ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 

uwzględnia się także tzw. e-seminaria/e-konferencje (w maksymalnej liczbie 2 przedsięwzięć) pod warunkiem, że 

miały one miejsce po 1 marca 2020 r. 
12 Konferencja krajowa – to konferencja, w której udział biorą przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek 

naukowych. 
13 Konferencja międzynarodowa – to konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezen-

tujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 
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Lp. Rodzaj przedsięwzięcia
11

 

Liczba punktów  

seminarium/ 

e-seminarium 

konferencja/ 

e-konferencja 

4. 
Udział w seminarium/konferencji międzynarodowej 

z wystąpieniem w języku obcym  
5 10 

 

REALIZACJA  

Ad. 
Szczegółowe dane zrealizowanego przedsięwzięcia 
Nazwa i rodzaj seminarium / konferencji, organizator, 

miejsce i rok odbycia, tytuł referatu, język 

Przyznana liczba  

punktów  Razem 
sem./e-sem konf./e-kon. 

1. 
1)   

 

2)   
 

2. 
1)   

 

2)   
 

3. 
1)   

 

2)   
 

4. 

1)   
 

2)   
 

Razem 
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c) aktywność publicystyczna doktoranta – max 20 pkt 

 

PUNKTACJA 

Lp. Charakter publikacji Liczba punktów 

1. 
Monografia naukowa wydana w wydawnictwie zamieszczona  

w wykazie wydawnictw MEiN14 na poziomie II 
200 

2 
Monografia naukowa wydana w wydawnictwie zamieszczona  

w wykazie wydawnictw MEiN na poziomie I 
80 

3. 
Monografia naukowa wydane w wydawnictwie niezamieszczonym  

w wykazie MEiN 
20 

4. Rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt 50 

5. Rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt  20 

6. Rozdział w monografii naukowej o wartości 20 pkt  5 

7. 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie znajdującym się na 

wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe-

rencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów stano-

wiący załącznik do Komunikatu ministra edukacji i nauki z dnia 

21 grudnia 2021 r.15 

wg wykazu czasopism naukowych i re-

cenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych wraz z przypisaną 

liczbą punktów stanowiący załącznik 

do Komunikatu ministra edukacji i na-

uki z dnia 21 grudnia 2021 r 

8. 
Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie znajdującym się na li-

ście sprzed aktualizacji wykazu MEiN  
15 

9. 

Redakcja naukowa / techniczna monografii naukowej wydana w wy-

dawnictwie zamieszczona w wykazie wydawnictw MEiN na poziomie 

II 

100 / 15 

10. 

Redakcja naukowa / techniczna monografii naukowej wydanej w wy-

dawnictwie zamieszczonym w wykazie wydawnictw MEiN na pozio-

mie I 

20 / 10 

11. 
Redakcja naukowa / techniczna monografii naukowej wydanej w wy-

dawnictwie spoza obowiązującego wykazu MEiN 
10 / 5 

 

REALIZACJA 

 

Ad. 

Szczegółowe dane o publikacji 

Autor/współautor, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, wydawnictwo, 

miejsce i rok opublikowania, objętość publikacji, język itp. 

Przyznana 

liczba  

punktów 

1. 

1)   

…  

2. 

1)  

…  

…  

3. 1)  

                                                 
14 .https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-22-lipca-2021-r-

w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe. 
15 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-

r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materia-

low-z-konferencji-miedzynarodowych. 
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Ad. 

Szczegółowe dane o publikacji 

Autor/współautor, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, wydawnictwo, 

miejsce i rok opublikowania, objętość publikacji, język itp. 

Przyznana 

liczba  

punktów 

…  

…  

4. 

1)  

…  

5. 

1)  

…  

…  

6. 

1)  

…  

…  

7. 

1)  

…  

8. 

1)  

…  

…  

9. 

1)  

…  

…  

10. 

1)  

…  

…  

Razem  
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3. Postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej16 – max 50 pkt 

 
PUNKTACJA 

Lp. Wyszczególnienie osiągnięć 
Na czwartym 

roku studiów 

1. Opracowanie rozdziału rozprawy doktorskiej17 10 

2.  
Opracowanie wersji roboczej rozprawy  

doktorskiej 
50 

 

 

REALIZACJA  

Ad. Wyszczególnienie osiągnięć 
Liczba  

rozdziałów 

Liczba  

uzyska-

nych 

punktów  

1. Opracowanie rozdziału/ów rozprawy doktorskiej   

2. Opracowanie roboczej wersji rozprawy doktorskiej   

 

Uwagi opiekuna naukowego/promotora: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….………… 
Pieczątka i/lub czytelny podpis  

opiekuna naukowego/promotora 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

………………………….………… 
Czytelny podpis doktoranta  

                                                 
16 Uwaga: Podczas weryfikacji wniosku wydziałowa doktorancka komisja stypendialna może zwrócić się do 

wnioskodawcy o potwierdzenie tego osiągnięcia poprzez okazanie wydruku w PDF. 
17 Punkty przyznaje się jednorazowo za każdy rozdział. 
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Wypełnia wydziałowa doktorancka komisja stypendialna 
 

 

Warszawa, ……………………………… 

 

OPINIA WYDZIAŁOWEJ DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

Lp. Podsumowanie poszczególnych osiągnięć  

Maksymalna 

liczba punk-

tów do zdo-

bycia 

Uzyskana przez 

doktoranta liczba 

punktów za  
dane osiągnięcie  

1. 
Realizacja godziny dydaktyczne w ramach 

praktyk zawodowych  
5  

 lub 

2. Realizacja badań naukowych,  

z czego:  
50  

 a) udział w projektach lub grantach naukowych 15  

 b) czynny udział w seminariach/konferencjach na-

ukowych 
15  

  c) aktywność publicystyczna 20  

3. 
Postępy w przygotowywaniu rozprawy  

doktorskiej 
50  

Łączna liczba uzyskanych punktów  

w wariancie I (1+3)  

lub 

55  

Łączna liczba uzyskanych punktów  

w wariancie II (2+3) 
100  

 

 

 
 

Podpisy komisji: 

 

przewodniczący: ……………………………..  sekretarz: ……………………………..  

 

członkowie:  1) ……………………………..  2) …………………………….. 

 

   3) ….………………………… 

  



Str. 17/19 

Załącznik 3  

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Doktoranckiej Komisji Stypendialnej  

Wydziału ………………………………………………………………………………. 

 

odbytego w dniu ………………………………………… 
 

Komisja w składzie: 

przewodniczący  – ………………………………………….. 

sekretarz – ………………………………………….. 

członkowie:  1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

poddała ocenie merytorycznej …… wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.  

Doktorant, będący członkiem niniejszej wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, ubie-

gający się o przyznanie przedmiotowego stypendium – na czas rozpatrywania jego wniosku i przyzna-

wania punktów – wyłączony jest z prac tej komisji. Wyłączenie dotyczy doktoranta: 

…………………………………………..………………………………………….. 

(wpisać imię i nazwisko doktoranta) 

Komisja nie rozpatrzyła (nie poddała ocenie i kwalifikacji) złożonych wniosków przez niżej wy-

mienionych doktorantów z powodu zawartych w nich braków formalnych: 

Lp. Nazwisko i imię doktoranta Lp. Nazwisko i imię doktoranta 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

 

Integralną część protokołu z posiedzenia stanowią listy rankingowe doktorantów według załącz-

nika 4 i 5 do Zasad i kryteriów oceny doktorantów w postępowaniu o przyznanie stypendiów doktoranc-

kich. 

Podpisy komisji: 
 

przewodniczący: ……………………………..  sekretarz: ……………………………  

członkowie:  1) ……………………………..  2) …………………………….. 

   3) ….………………………… 



Str. 18/19 

Załącznik 4  

 

WYDZIAŁOWA LISTA RANKINGOWA  

doktorantów IV roku studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie 

w roku akademickim ………………/………………… 

 
Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału ……………………………….. w składzie: 

przewodniczący  – ………………………………………….. 

sekretarz – ………………………………………….. 

członkowie:  1) ………………………………………….. 

 2) ………………………………………….. 

 3) ………………………………………….. 

dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich dla doktorantów IV roku studiów doktoranckich. Liczba dok-

torantów IV roku studiów doktoranckich na dzień 5 października wynosi: …………… osób, z czego nie mniej niż dla 50%, tj. dla …….. 

doktorantów komisja proponuje przyznać stypendia doktoranckie. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

doktoranta 

Nr al-

bumu  

Punkty za poszczególne osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku 

Łączna liczba 

punktów 

Rekomenda-

cja komisji  

(wpisać 

tak/nie) 
Realizacja godzin 

dydaktycznych  

Realizacja badań naukowych Postępy w przygo-

towaniu rozprawy 

doktorskiej 
udział w projektach lub 

grantach naukowych 
czynny udział w seminariach / 

konferencjach naukowych 
aktywność publicy-

styczna 

1. 
  

 

       

2. 
  

 

       

3. 
  

 

       

Powyższa lista rankingowa, stanowi podstawę do utworzenia akademickiej listy rankingowej, która zostanie zatwierdzona przez Rektora.  

S
tr. 1

8
/1

9
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Załącznik 5 

 

Wniosek wypełnić DRUKOWANYMI literami.  

 

WNIOSEK 

o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy  

 

 

Imię i nazwisko doktoranta:  ................................................................................................  

PESEL:  ..................................................................................................................................  

Wydział:  .................................................................................................................................  

Rok akademicki: ……………………/……………………    

 

ADRES ZAMIESZKANIA / KORESPONDENCYJNY 1 

 

Ulica:  .......................................................................................  nr domu: …...  nr lokalu: …… 

 

Kod pocztowy: …… – ...……… Miejscowość:  .......................................................................  

 

Poczta: ……………………………………………………………………………………...

  

Proszę o przekazywanie świadczeń pomocy materialnej na rachunek bankowy o numerze: 

 

 

 

 

Nazwa banku i siedziba oddziału: 
…………………………………..………………………………………………………………… 

 

 
 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

 Miejscowość i data     Podpis doktoranta 
 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 


