
Zarządzenie nr 6 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 5 lutego 2016 roku  

w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań  projakościowych w Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie 

                         

           Na podstawie art. 66 ust.2 w związku z art.200a i  art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz.572 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą,  oraz  rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 

października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1480), po zasięgnięciu opinii Rady Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie, zwanej dalej ASP, ustalam „ Regulamin przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie” o treści: 

§ 1 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich odbywający studia doktoranckie 

w uczelni może otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (z dotacji projakościowej, 

o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 Ustawy), zwane dalej zwiększeniem stypendium 

doktoranckiego. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje doktorantom 

wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.  

2. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o  którym mowa 

w ust. 1. przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych 

latach studiów doktoranckich.  

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane 

środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego. Kwota 

zwiększenia stypendium doktoranckiego staje się stypendium doktoranckim. 

§ 2 

1. Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego ustala Rektor w zależności od 

wysokości przyznanej w danym roku kwoty dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych. 

2   Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 PLN. 

Wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego ustala Rektor w drodze zarządzenia.  

3.   Decyzje w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego są podejmowane 

w styczniu w danym roku akademickim. Zwiększenie stypendium doktoranckiego 

przyznawane jest na okres 12 miesięcy, od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia roku 

kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłacane jest co miesiąc po uzyskaniu przez 

uczelnię dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. W przypadku opóźnienia wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego                              



wymienionego w ust.4 wyrównanie  zaległości następuje wraz z wypłatą stypendium za 

kolejny miesiąc. 

§ 3 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych przyznawane jest wyłącznie na wniosek doktoranta. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego należy złożyć do 31 

grudnia  danego roku akademickiego. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania.  

4. Doktorant składa w Sekretariacie Studiów Doktoranckich wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego na obowiązującym w uczelni formularzu do 

Kierownika studiów doktoranckich. 

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu przez 

Doktorancką Komisję Stypendialną (dalej zwaną Komisją), wniosków o przyznanie 

zwiększenia. 

6. Komisję powołuje Rektor ASP. 

7. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w ASP posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i 

dyscyplin artystycznych, w tym Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni funkcję 

przewodniczącego Komisji oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy 

organ samorządu doktorantów. 

8. Weryfikacja spełnienia przesłanek uprawniających do przyznania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego dokonywana jest na podstawie osiągnięć doktoranta 

wymienionych w obowiązkowej dokumentacji złożonej przez każdego z  doktorantów 

 na zakończenie roku akademickiego. Pod uwagę brane są osiągnięcia i aktywności 

wykazane w sprawozdaniu za poprzedni rok akademicki. W odniesieniu do wykazanych 

przez doktoranta faktów potwierdzających osiągnięcia w poprzednim roku studiów 

 przyznawana jest liczba punktów zgodnie z systemem punktacji określonym 

w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, zwanym dalej Systemem Punktacji. 

9. Poszczególne osiągnięcia lub aktywności mogą być punktowane tylko w jednej kategorii 

(tylko raz). 

10. Komisja sporządza oddzielnie dla każdego roku studiów doktoranckich listy 

doktorantów mające charakter rankingu. Kolejność na liście wyznaczana jest według 

uzyskanej przez doktorantów punktacji przyznanej za pracę naukową (w tym również 

pracę badawczą oraz osiągnięcia artystyczne)  i  dydaktyczną  wykazaną w  

obowiązkowej dokumentacji złożonej przez każdego z  doktorantów  na zakończenie 

roku akademickiego, zgodnie z Systemem Punktacji. 

11. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego przekazuje Rektorowi ASP listę doktorantów, których rekomenduje do 

przyznania ww. świadczenia.   

12. Po przekazaniu przez Komisję, zgodnie z ust. 11,  zaopiniowanych wniosków, Rektor 

ASP podejmuje decyzje administracyjne w przedmiocie  przyznania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego. 

13. Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 12,  przysługuje prawo złożenia wniosku 



o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od jej doręczenia.  Art. 127 § 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

§ 4 

1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego na ten okres.  

2. Doktorantowi  otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył 

studia w terminie krótszym niż określony w decyzji o utworzeniu tych studiów oraz 

uzyskał wyróżniającą  ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 

ukończenia  studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej  iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz 

liczby miesięcy, o  które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej 

jednak niż 6 miesięcy. 

3. Doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich otrzymuje zwiększenie stypendium 

doktoranckiego do końca roku akademickiego. Doktorant ostatniego roku studiów, który 

uzyskał zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich może ubiegać 

się o przedłużenie wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego do końca roku 

kalendarzowego, składając do Rektora podanie wraz z kserokopią decyzji o przedłużeniu 

studiów.  

4. W przypadku  skreślenia   doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

5. Za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 30% doktorantów, którym 

może zostać przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego na danym roku studiów 

doktoranckich uznaje się liczbę doktorantów na danym roku studiów na dzień 31 grudnia 

danego roku akademickiego. 

6. Odrębne listy rankingowe sporządza się również dla doktorantów, którym na podstawie i  

zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich przedłużono okres studiów doktoranckich 

po trzecim roku. W takim przypadku za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę 

określenia 30% doktorantów, którym może zostać przyznane zwiększenie stypendium 

doktoranckiego podczas przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, uznaje 

się liczbę doktorantów, którzy korzystali z  przedłużenia studiów doktoranckich w dniu 31 

grudnia danego roku akademickiego.  

7. Przy ustalaniu 30% najlepszych doktorantów liczbę zaokrągla się w dół.  

§ 5 

Traci moc zarządzenie  nr 58 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z dnia 31 

grudnia 2014  r. w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych w  

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

§ 6 

1.  W roku akademickim 2015/2016 termin wskazany w § 2 ust. 3, w zdaniu pierwszym, 

wydłuża się do 1 marca 2016 r.  

2.  W roku akademickim 2015/2016 termin wskazany w § 3 ust. 3 wydłuża się do 17 lutego  

2016 r.  

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy wniosków składanych w roku  

     akademickim 2015/16 oraz w latach następnych.  



 

                                                                                                                                                                                                          

Zał. nr 1 

                                do Zarządzenia nr 6 Rektora ASP z dnia 5 lutego 2016 r. 

  

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

(imię i nazwisko doktoranta)                                                                   (miejscowość i data) 

……………………………………… 

(wydział, kierunek) 

…………………. 

(rok studiów) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

 

           Proszę o przyznanie mi zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim   20…./20…... 

                                                                                                          

……………………………………… 

                                                                                                              ( własnoręczny podpis) 

 



 

 

                                                                                  Załącznik nr 2 

                                                                        do Zarządzenia  nr 6 Rektora ASP z dnia 5 lutego 2016 r. 

 

 

KRYTERIA I PUNKTACJA DOKONAŃ DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 

20…./20…. 

 

1. Praca doktorska, postępy - Opinia opiekuna/promotora, Seminarium kierunkowe 

     2-5 pkt. 

2. Praktyka zawodowa 

 ćwiczenia wykład Warsztat/plener 

Samodzielne 

prowadzenie 

3 2 3 

Udział w prowadzeniu 1  1 

 

3. Wystawy/projekty 

 

4. Publikacje 

 Międzynarodowe/zagraniczne ogólnopolskie 

Autorstwo książki  10  10 

Rozdział w książce / 

współautorstwo 

  6    5 

Czasopismo naukowe   6    5 

Czasopismo pop.-nauk. i 

internetowe 

  4    3 

Materiały pokonferencyjne   4    3    

Katalog wystawy 

indywidualnej/cytowania 

  2    2 

W katalogu wystawy 

grupowej/cytowania 

  1    1 

 

 Międzynarodowe/zagran. ogólnopolskie lokalne 

indywidualne  4 3 2 

grupowe  3 2 1 

targi, festiwale  2  1  0 



 

5. Udział w sympozjach, konferencjach 

 Międzynarodowe/zagraniczne ogólnopolskie 

referat   6   5 

Sesja posterowa   4   3 

Plener/warsztaty   2   2 

 

6. Nagrody i wyróżnienia 

 międzynarodowe ogólnopolskie lokalne 

I nagroda/grand prix  6   5  4 

II nagroda  5   4  3 

III nagroda  4   3  2 

wyróżnienie   3   2   1 

nominacja   2   1  0 

 

 

 

 

 

 

 


