
ZARZĄDZENIE NR 24/2013 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 roku mieniające Zarządzenie nr 20/2012 

z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie” 

 

 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 200 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 225, poz. 1351) 

oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 

2011 roku w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji 

na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. nr 251,  

poz. 1508), w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W „Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenie  

nr 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów jest 
przyznawane na podstawie osiągnięć z poprzedniego roku studiów doktoranckich. 

2. O stypendium projakościowe mogą również ubiegać się doktoranci powracający z urlopu 
dziekańskiego. Podstawą do ubiegania się o stypendium są uzyskane osiągnięcia na 
zaliczonym roku poprzedzającym urlop dziekański. Osiągnięcia uzyskane podczas urlopu 
dziekańskiego wliczane będą do kolejnego zaliczonego roku akademickiego. 

3. Kryteria przyznawania stypendium projakościowego dla doktorantów drugiego 
i kolejnych lat studiów doktoranckich: 
1) uzyskanie bardzo dobrych lub dobrych wyników z egzaminów i zaliczeń objętych 

programem studiów doktoranckich – średnia ocen z zaliczeń i egzaminów za 
poprzedni rok akademicki punktowana wg skali: 
• 5,00 – 4,90         - 10 pkt; 
• 4,89 – 4,80         - 8 pkt; 
• 4,79 – 4,70         - 6 pkt; 



• 4,69 – 4,60         - 4 pkt;  
• 4,59 – 4,50         - 2 pkt; 
• 4,49 i niższa         - 0 pkt; 

2) udokumentowanie osiągnięcia naukowe punktowane wg poniższej skali: 
a) pełnotekstowe publikacje naukowe w czasopismach, książkach i monografiach 

(recenzowanych): 
• z listy filadelfijskiej        - 10 pkt; 
• pozostałe obcojęzyczne       - 5 pkt; 
• pozostałe polskojęzyczne       - 2 pkt; 

b) publikacje naukowe w czasopismach, książkach (nierecenzowanych) 
-1 pkt;  

Wymagana jest kserokopia publikacji (dla II i III roku), natomiast dla IV roku dopuszcza się 
wyjątkowo zaświadczenie o przyjęciu publikacji do druku. 

c) czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat): 
• zagranicznych międzynarodowych      - 5 pkt; 
• krajowych międzynarodowych      - 4 pkt; 
• krajowych         - 2 pkt; 

Wymagane jest przedstawienie opublikowanego streszczenia wystąpienia lub listę 
prelegentów i certyfikatu uczestnictwa w konferencji. Do stypendium brane będą pod uwagę 
maksymalnie 2 wystąpienia podczas jednej konferencji. 
Praca opublikowana w materiałach pokonferencyjnych lub suplemencie czasopisma  
(z wyjątkiem czasopisma z listy filadelfijskiej) nie jest podstawą do ubiegania się  
o przyznanie punktów na podstawie §4, ust. 3, punkt 2, podpunkt a). 

3) wykazanie się działalnością popularyzatorską treści naukowych (felietony, wywiady, 
artykuły  w czasopismach i na portalach internetowych, itp.) - maksymalnie do 5 pkt; 

4) otwarcie przewodu doktorskiego (punkty przyznawane są jednorazowo) - 6 pkt, 
5) branie czynnego udziału w naukowym projekcie badawczym (przez czas trwania 

projektu); 
a) kierownik projektu finansowanego z grantu zewnętrznego (pozauczelnianego) 

- 8 pkt; 
b) kierownik projektu finansowanego z grantu wewnętrznego (uczelnianego AWF) 

- 5 pkt; 
c) udział w projekcie finansowanym z grantu zewnętrznego lub wewnętrznego - od 

1 - 4 pkt (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez opiekuna naukowego 
z wyszczególnieniem zrealizowanych zadań i oceną punktową zaangażowania 
doktoranta w skali 1 do 4). 

6) posiadanie osiągnięć sportowych; (m.in. udokumentowane reprezentowanie AWF  
w sportowych rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Małopolski, udział  
w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach 
Europy, Mistrzostwach Świata oraz Igrzyskach Olimpijskich– 3 pkt; 

7) udokumentowane uczestniczył w pracach komitetu organizacyjnego konferencji 
naukowych: 
– międzynarodowych – 5 pkt; 



– krajowych – 2 pkt; 
Punkty przyznawane na podstawie stosownych zaświadczeń od przewodniczącego danej 
organizacji/stowarzyszenia. 

8) reprezentował środowisko doktorantów AWF w pozauczelnianych organizacjach o: 
– zasięgu lokalnym – 3 pkt; 
– zasięgu krajowym – 5 pkt; 

9) aktywnie uczestniczył w inicjatywach realizowanych przez URSD – 1 - 3 pkt; 
10) wykazywał zaangażowanie w pracy redakcyjnej czasopism naukowych (punkty 

przyznawane  na podstawie stosownych zaświadczeń lub obecności w stopce 
redakcyjnej na stronie internetowej – 3 pkt; 

11) opieka nad magistrantem (nie więcej niż 1) - 3 pkt.; kryterium zaliczenia opieki jest 
obrona pracy magisterskiej do końca września poprzedniego roku akademickiego oraz 
przedstawienie wykazu zadań zrealizowanych przez doktoranta potwierdzonego 
podpisami opiekuna naukowego doktoranta i promotora magistranta. 

4. Do wniosku o przyznanie stypendium projakościowego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające osiągnięcia doktoranta”. 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy Zarządzenia 20/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku pozostają bez 

zmian. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia  

1 października 2013 roku. 

 

 

                  Rektor  

 

        Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 


