
ZARZĄDZENIE NR 6/2014  

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia  

w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 

Na podstawie art. 66 oraz 186 i 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

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

z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie” stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2013 roku  

z 12 czerwca 2013 roku wprowadzam następujące zmiany: 

1. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:  
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich ‐ doktorantowi, który osiągnął 

bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Stypendium może otrzymać do 20% doktorantów z najlepszymi wynikami 

przyjętymi na pierwszy rok studiów wg listy rankingowej z postępowania 

rekrutacyjnego;  
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich ‐ doktorantowi, który 

znalazł się w grupie do 25 % najlepszych doktorantów na danym roku 

i który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 

spełnił łącznie następujące warunki;  
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych 

programem studiów doktoranckich – średnia ocen z zaliczeń  

i egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższa niż  

4,5 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; 

 

 



b) udokumentował osiągnięcia naukowe punktowane wg poniższej skali: 

• pełnotekstowe publikacje w czasopismach, książkach i monografiach 

(recenzowanych): 

‐ z listy filadelfijskiej     ‐ 10 pkt; 

‐ obcojęzyczne      ‐   4 pkt; 

‐ polskojęzyczne      ‐   2 pkt; 

• publikacje naukowe w czasopismach, książkach (nierecenzowanych)

         ‐   1 pkt. 

Wymagana jest kserokopia publikacji (dla doktorantów II i III roku), natomiast dla 

doktorantów IV roku dopuszcza się wyjątkowo zaświadczenie o przyjęciu publikacji 

do druku, 

• czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat): 

‐ zagranicznych międzynarodowych    ‐   6 pkt; 

‐ krajowych międzynarodowych     ‐   4 pkt; 

‐ krajowych        ‐   2 pkt. 

Konferencja „krajowa międzynarodowa” musi spełniać wszystkie poniższe warunki: 

• streszczenie w wybranym języku obcym (6 języków oficjalnych ONZ  

‐ angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, chiński, arabski oraz niemiecki); 

• komunikaty i certyfikaty uczestnictwa informujące o konferencji w języku 

obcym; 

• minimum 1/3 czynnych uczestników z zagranicy ‐ na podstawie programu 

konferencji (afiliacja instytucji zagranicznej). 

Wymagane jest przedstawienie opublikowanego streszczenia wystąpienia lub listę 

prelegentów i certyfikatu uczestnictwa w konferencji. Do stypendium brane będą 

pod uwagę maksymalnie dwa 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 § 12, ust. 1, podpunkt 2b), 

c) działalność popularyzatorska treści naukowych (felietony, wywiady, 

artykuły w czasopismach i portalach internetowych, itp.) ‐ maksymalnie 

         ‐ do 5 pkt; 

d) otwarcie przewodu doktorskiego (punkty przyznawane są jednorazowo –  

         ‐ 4 pkt.  
2. Dla doktorantów wpisanych na IV rok studiów dodatkowym wymogiem oprócz 

wymienionych w pkt. 2) jest otwarcie przewodu doktorskiego.  
3. Komplet dokumentów potwierdzających osiągnięcia o których mowa w ust. 1 

doktorant winien złożyć do Kierownika Studium Doktoranckiego w terminie do 

30 września. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu.  
4. Za 100% doktorantów, z którego oblicza się procent najlepszych doktorantów 

przyjmuje się liczbę wszystkich doktorantów którzy zostali wpisani na dany rok 

akademicki do dnia 10 października każdego roku.  
5. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na rok akademicki 

przez Dziekana.  
6. Warunkiem ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na dany 

rok akademicki jest:  



1) terminowe zaliczenie poprzedniego roku z którego wyliczana jest średnia ocen; 

2) uzyskanie pełnej rejestracji na następny rok akademicki.  
7. Rok akademicki winien być zamknięty w terminie i na zasadach określonych 

przez Dziekana.  
8. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustala 

procent doktorantów na każdym roku studiów otrzymujących stypendium dla 

najlepszych doktorantów, liczbę progów oraz wysokość stypendium dla każdego 

progu na każdy rok akademicki najpóźniej do dnia 30 października każdego 

roku.  
9. W przypadku, gdy na granicy odcięcia z listy rankingowej znajduje się więcej niż 

jedna osoba z tą samą liczbą punktów, dziekan może podjąć decyzję na korzyść 

osób z tą samą liczbą punktów, w zależności od posiadanych środków 

przeznaczonych na stypendia, lub pomniejsza się przedział o tę liczbę osób.  
10. Stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być przyznane za rok 

powtarzany lub w przypadku przedłużenia okresu studiów ponad okres zgodny 

z planem.  
11. Zasady obliczania średniej ocen oraz przedmioty, które bierze się pod uwagę do 

obliczania średniej ocen dla celów stypendialnych określa Dziekan przed 

rozpoczęciem roku akademickiego.” 

 

§ 2 

 

1. Uchylam treść Załącznika nr 6 do „Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie” – Zarządzenie Rektora nr 19/2013 z dnia  

12 czerwca 2013 r. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia będzie stanowił Załącznik nr 6 do 

„Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”  

- Zarządzenie Rektora nr 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. 

 

§ 3 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2014 roku. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku pozostają 

bez zmian.  

 

              REKTOR 

 

      Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 

 





Załącznik nr 1 
do Zarządzenie Rektora nr 6/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.  

 

Rok akademicki: 20…./20.....  

Data wpłynięcia: ......./ ......./20.... r.  

Podpis osoby przyjmującej: ......................................… 

Adnotacje: .....................................................................  
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów 

 
Kraków, dnia ………………….. 

DZIEKAN  
...................................................................................
...................................................................................
.....................................................…………………
……….. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 
 

Nazwisko .........................................Imię………………….. Nr albumu ............….... Nr PESEL1…………………   

Obywatelstwo: ………………….  Adres zamieszkania: kod pocztowy…….       Miejscowość …..........………………….  

Ulica ………………… nr domu …... lokal ….… telefon: …………....   adres email ............................................. 

Wpisany(-a) na rok studiów …….     Semestr studiów …….       Stypendium za wyniki w nauce otrzymywałem(-am) 

przez …...    semestrów*.      Wnoszę o przyznanie stypendium.  Średnia ocen za ostatni rok studiów wynosi: 2 …………     

Otwarty przewód doktorski: 3   Tak            Nie  

Uzyskane osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim: 4 

L.p. Osiągnięcia naukowe Wynik/ilość Liczba pkt. 
uzyskanych 

1. Średnia ocen w poprzednim roku akademickim.                      (2-10pkt)   
2. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 
2 a. Pełnotekstowe publikacje naukowe w czasopismach, ksiąŜkach i monografiach: 

 z listy filadelfijskiej                       (10 pkt)   
 obcojęzyczne                                   (4 pkt)   
 

Recenzowanych 

polskojęzyczne                                (2 pkt)   
 Nierecenzowanych                                                         (1 pkt)   

2 b. Czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat): 
  Zagranicznych międzynarodowych   (6 pkt)   
  Krajowych międzynarodowych         (4 pkt)   
  Krajowych                                         (2 pkt)   

2 c. Działalność popularyzatorska (treści naukowych)                   (do 5 pkt)   
2 d. Otwarcie przewodu doktorskiego                                             (4 pkt)   
3. SUMA  PUNKTÓW:  

Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy  

                          

 
........……………………               …………………………………..…  

Data          Własnoręczny podpis doktoranta  
 

Decyzja dziekana/komisji stypendialnej*  
Przyznano* stypendium dla najlepszych doktorantów na .......... miesięcy w wysokości ________ -(słownie: 
________________________________________________________)  
Nie przyznano  z powodu*..................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
Data ...........................................................   ……………………………………………………………………….. 

Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej.  

*) Niepotrzebne skreślić.  
1 
W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu).  

2 
Wypełnia dziekanat  

3 Otwarcie przewodu jest wymagane w przypadku studentów wpisanych na IV rok studiów  
4 Wpisać liczbę punktów w kol. „liczba pkt. przyznanych” 

 


