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Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. 

 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów 

 

§ 1  
 

1. Stypendium rektora dla doktorantów może być przyznane doktorantowi, który w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium: 

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub 

2) wykazał się osiągnięciami naukowymi. 

2. Szczegółową punktację osiągnięć w kategoriach, o których mowa w ust. 1, ustala rada 

jednostki prowadzącej studia doktoranckie w formie uchwały. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, przedkłada się do wiadomości Rektora UJ, a w przypadku 

UJ CM – Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, do dnia 15 lipca roku poprzedzającego 

przyznanie stypendium rektora. 

 

§ 2  
 

Stypendium rektora dla doktorantów może otrzymać doktorant, który wypełnił wszystkie 

warunki przewidziane Regulaminem studiów doktoranckich, planem i programem studiów 

doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów. 

 

§ 3  
 

Stypendium rektora może otrzymać do 10% doktorantów danego roku studiów doktoranckich 

w danej jednostce organizacyjnej wyłonionych zgodnie z § 4–6, spełniających wymogi 

określone w § 1 i 2. 

 

§ 4  
 

1. Za 100% doktorantów uważa się wszystkich doktorantów wpisanych na poprzedni rok 

studiów na dane studia doktoranckie w danej jednostce organizacyjnej na dzień 30 czerwca 

poprzedniego roku akademickiego. 

2. Doktoranci, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po zaliczeniu 

roku studiów, uwzględniani są na liście rankingowej dla kolejnego roku studiów. 

Doktoranci, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym 

roku, umieszczani są na jednej liście rankingowej. 

3. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium oblicza się z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, przy czym część ułamkową z przedziału 0,00-0,49 

zaokrągla się do zera, natomiast część ułamkową z przedziału 0,50-0,99 zaokrągla się do 

jednego, z zastrzeżeniem, że stypendium powinna otrzymać przynajmniej jedna osoba 

z każdej listy rankingowej, o ile spełnia niezbędne przesłanki. 

 

§ 5  
 

1. Lista rankingowa sporządzana jest stosownie do oceny dokonanej przez kierownika 

studiów doktoranckich, zgodnie z systemem punktacji ustalonym przez radę jednostki 

organizacyjnej uwzględniającym warunki określone w § 1. 

2. Lista rankingowa sporządzana jest w USOS do dnia 30 października danego roku 

akademickiego odrębnie dla każdego roku studiów w danej dziedzinie w danej jednostce 
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organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie oraz osobno dla doktorantów, którym 

przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku w danej dziedzinie 

w danej jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

 

§ 6  
 

Prorektor UJ ds. dydaktyki, a w przypadku UJ CM – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, na 

uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, 

w porozumieniu z właściwym organem Towarzystwa Doktorantów UJ, może postanowić 

o sporządzeniu osobnych list rankingowych dla danego roku studiów w danej dyscyplinie 

w danej dziedzinie w danej jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 

  




