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Załącznik  

do zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj Nr 36  

z dnia 06.09.2021r.  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  
 

 

1. Regulamin konkursu określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji projakościowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dalej zwanego „stypen-

dium”. Stypendium przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dy-

daktycznej. 

2. Termin składania wniosków o stypendium na dany rok akademicki upływa z dniem 15 paź-

dziernika. 

3. Po upływie terminu określonego w pkt 2 wnioski o przyznanie stypendium nie będą roz-

patrywane. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:  

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

spondencji, numer telefonu oraz rok studiów doktoranckich); 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypen-

dium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich. 

5. Konkursem objęci są wszyscy uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzo-

nych przez jednostki organizacyjne Akademii Sztuki Wojennej prowadzące studia dokto-

ranckie, dalej zwanymi „wydziałami”, którzy kontynuują studia rozpoczęte przed rokiem 

akademickim 2019/2020. 

6. Osoby niebędące obywatelami polskimi, które podejmują i odbywają stacjonarne studia 

doktorancie na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnione do ubiegania 

się o stypendium. 

7. Konkurs organizują i przeprowadzają wydziałowe doktoranckie komisje stypendialne, da-

lej zwane „komisjami”.  

8. Laureatami konkursu jest nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów IV roku stacjonar-

nych studiów doktoranckich wyłanianych na podstawie liczby punktów uzyskanej za osią-

gnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej doktorantów uzyskane w czasie roku akademic-

kiego poprzedzającego rok złożenia wniosku.  

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

Sztuki Wojennej, zwanego dalej „rektorem” poprzez właściwego kierownika studiów dok-

toranckich. Wzór wniosku stanowi załącznik 1 do regulaminu. Do wniosku należy dołą-

czyć jednocześnie Arkusz oceny doktoranta, stanowiącym załącznik 2 do regulaminu wraz 

z wnioskiem o przekazywanie stypendium na wskazany rachunek bankowym, stanowią-

cym załącznik 3 do regulaminu. 

10. Złożone wnioski są weryfikowane i opiniowane przez właściwą komisję. Skład poszcze-

gólnych komisji podawany jest w rozkazie dziennym rektora. 
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11. W przypadku ubiegania się doktoranta jednocześnie o stypendium doktoranckie oraz 

o zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorant obowiązany jest dołączyć odpowied-

nio oddzielny komplet wymaganych dokumentów do każdego wniosku.  

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

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

kolwiek braków, komisja ma prawo wezwać danego wnioskodawcę do złożenia ewentual-

nych wyjaśnień i uzupełnień.  

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

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

sprawy. 

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

stypendium poświadczył nieprawdę – wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, co 

skutkuje brakiem możliwości ponownego jego złożenia w danym roku akademickim.  

15. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosków komisje prowadzą postępowanie kwalifika-

cyjne i dokonują ich opiniowania.  

16. Komisje sporządzają protokoły z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Pro-

tokoły z posiedzenia podpisywane są przez ich przewodniczących oraz członków.  

17. Na podstawie protokołów, o których mowa w pkt 16 przewodniczący komisji sporządzają 

listy rankingowe dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z poszczególnych wy-

działów w oparciu o liczbę punktów z arkuszy ocen doktorantów dołączonych do wnio-

sków. Wzór listy rankingowej stanowi załącznik 5 do Regulaminu konkursu… .  

18. Zatwierdzone przez dziekanów wydziałów listy rankingowe wraz z protokołami z posie-

dzeń i zaopiniowanymi wnioskami przewodniczący komisji niezwłocznie przekazują pro-

rektorowi ds. studenckich1. 

19. Listy rankingowe podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Akademii.  

20. Decyzję rektora o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doktorant otrzymuje 

w formie pisemnej.  

21. Doktorant może w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wystąpić o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Decyzja rektora jest ostateczna.  

22. W trakcie biegu terminu, o którym mowa w pkt 21 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.  

23. Ustalenie wysokości stypendium następuje po otrzymaniu przez Akademię dotacji pod-

miotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

24. Wypłata stypendium następuje po odebraniu przez doktoranta decyzji administracyjnej 

w tej sprawie.  

25. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy.  

26. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który jest przekazywane stypen-

dium, doktorant obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie WSSDiP 

poprzez wypełnienie i dostarczenie załącznika 3 do Regulaminu konkursu…. 

                                                 
1 Do wykonywania wszelkich czynności wynikających z zapisów niniejszego regulaminu Rektor-Komen-

danta ASzWoj upoważnił prorektora do spraw studenckich.  
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27. Doktorant traci prawo do stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy doktorantów; 

2) zmiany formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną; 

3) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinar-

nej doktorantów. 

28. W przypadku utraty prawa do stypendium zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja w tej sprawie stała się osta-

teczna. 

29. W przypadku uzyskania przez uczestnika studiów doktoranckich stopnia naukowego dok-

tora zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została podjęta w tej sprawie stosowna uchwała rady wydziału. 

30. Doktorantowi otrzymującemu stypendium, który ukończył studia doktoranckie w terminie 

wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę 

rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich 

określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stano-

wiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby miesięcy, 

o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 

6 miesięcy. 

31. Przepisy RODO – Klauzula informacyjna administratora danych osobowych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych wnioskodawców stanowi załącznik 4 do regulaminu. 


