
Zał. 1 do Zarządzenia Rektora 25/2012 
 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej                
na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego       

we Wrocławiu. 
 
 

§ 1 

 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych (zwany dalej „Regulaminem”), jest wprowadzony na 

podstawie art. 94 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, (Dz.U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 

października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. nr 225, 

poz. 1351). 

 

§ 2 

 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, moŜe otrzymać 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych.  

§ 3 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych (zwane dalej „zwiększeniem”) przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu przez 

Wydziałową Komisję Stypendialną (zwaną dalej „Komisją”) wniosków o przyznanie zwiększenia. 

Uprawnienie do otrzymania zwiększenia przysługuje 30% najlepszych doktorantów na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich (nie mniej niŜ 3 osoby z kaŜdego rocznika studiów).  

2. Komisję powołuje Rektor.  

3. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Studiów Doktoranckich danego Wydziału oraz doktoranci 

delegowani przez Radę Samorządu Doktorantów. 

4. Doktorant, który złoŜył wniosek o przyznanie zwiększenia, otrzymuje decyzję Wydziałowej 

Komisji Stypendialnych na piśmie.  

5. Od tej decyzji przysługuje doktorantowi prawo do odwołania do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 



§ 4 

 

1. Zwiększenie moŜe być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który 

znalazł się w gronie 30% najlepszych doktorantów na podstawie punktów uzyskanych                                

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Zwiększenie moŜe być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów 

doktoranckich, który znalazł się w gronie 30% najlepszych doktorantów na podstawie oceny dorobku 

naukowego. (Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) 

3. Warunkiem przyznania zwiększenia jest bycie w gronie 30% najlepszych doktorantów na podstawie 

weryfikacji dokonanej przez Wydziałowe Komisje Stypendialne z dnia 27.02.2012 r.  

 

§ 5 

 

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia do Wydziałowych Komisji Stypendialnych              

w terminie do dnia 25.06.2012r. 

2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 6 

 

1. Zwiększenie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.  

2. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł.  

  

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Rektor.  

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu.  
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych na rok kalendarzowy 2012. 

 

Imi ę i nazwisko ..................................................................................................................................... 

Wydział………………………………Rok studiów …………..……….. Nr albumu  .......................                                         

 Adres do korespondencji…………………………………………………………………………..... 

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

Tel. Kontaktowy ………………………………… E-mail ……………………………………….....  

PROSZĘ O PRZYZNANIE ZWI ĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO                       

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADA Ń PROJAKOŚCIOWYCH 

NA ROK  2012. 

Uzasadnienie wniosku: 
……………………………........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 Np. Po weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów znalazłem/am się w grupie 
30% najlepszych doktorantów. W związku z powyŜszym zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi 
zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

 

 

Oświadczam, Ŝe:  

- zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;  

- świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą 
oświadczeń stwierdzam, Ŝe podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;  

- wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

*) niewłaściwe skreślić  

 

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

                                                                                                                    data podpis doktoranta     



Wypełnia Wydziałowa  Komisja Stypendialna 
 

I. Dotyczy doktorantów I roku:  
 
Wynik w postępowaniu rekrutacyjnym …………punktów. 

  
II. Dotyczy doktorantów II i kolejnych lat studiów doktoranckich:  
 
 Ocena dorobku naukowego (Załącznik nr.1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 
studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego) ………punktów. 
  

Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

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

 

 

……………………………………………………………………                                           

                                                     Data i Podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

 

 


