Załącznik Nr 12 do Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW

ZASADY PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW W WARSZAWIE
1.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych, zwanej dalej dotacją projakościową, przyznaje Rektor UKSW po zaopiniowaniu
wniosków o przyznanie zwiększenia przez Wydziałową Komisję , która rozpatrywała uprzednio
wnioski o stypendium doktoranckie, zwanej dalej Wydziałową Komisją

2.

Doktorant ubiegający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
składa kompletnie wypełniony wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu
(odpowiednio doktoranci I roku – załącznik Nr 10, doktoranci lat II-V – załącznik Nr 11) do
sekretariatu studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

3.

O zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może się też starać doktorant,
któremu nie zostało przyznane stypendium doktoranckie, w przypadku przyznania takiego
zwiększenia staje się ono jego stypendium doktoranckim i nabiera wszelkich jego cech
z wyłączeniem podwyższenia do kwoty stypendium doktoranckiego – chyba, że Komisja
wydziałowa postanowi inaczej.

4.

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów
doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku
równej liczby punktów decyduje średnia ocen uzyskana w trakcie studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich, zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku.

5.

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów
doktoranckich jeśli wykazywał się on w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym termin
złożenia wniosku, osiągnięciami na polu naukowo – badawczym w tym: wydaniem publikacji
książki lub artykułu o charakterze naukowym lub popularno – naukowym, odbyciem stażu
naukowego w krajowym bądź zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym, wygłoszeniem
referatu na krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej, brał udział w realizacji projektu
badawczego nie stanowiącego w sposób bezpośredni przedmiotu jego rozprawy doktorskiej.

6.

Osiągnięcia w ramach każdej z wymienionych dziedzin, doktorant opisuje w stosownym wniosku
stanowiącym załącznik do niniejszych zasad, osiągnięciom tym przyznawana jest odpowiednia
wartość punktowa przez Wydziałową Komisję, w oparciu o tabelę punktacji stanowiącą załącznik
nr 3 do niniejszych zasad.

7.

W oparciu o przyznaną punktację poszczególnym wnioskom, jest tworzona lista rankingowa
stanowiąca podstawę do obliczenia grupy do 30 % najlepszych doktorantów na danym roku
studiów, którym zostanie przyznane zwiększenie stypendium z tytułu dotacji projakościowej,
decyzją Rektora UKSW

8.

Rektor UKSW wydaje decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium z tytułu dotacji projakościowej
lub odmowie jego przyznania wg. wzoru decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy przyznania
stypendium doktoranckiego

9.

Od decyzji Rektora o przyznaniu zwiększenia stypendium z tytułu dotacji projakościowej lub
odmowie jego przyznania przysługuje doktorantowi odwołanie w postaci złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję wydziałową.

10. Ponadto we wniosku o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, doktorant jest
zobowiązany umieścić komplet danych osobowych umożliwiających jego jednoznaczną
identyfikację wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie przekazane zwiększenie
wysokości stypendium z dotacji projakościowej w przypadku pozytywnej decyzji Wydziałowej
Komisji. Prawdziwość i kompletność zawartych we wniosku informacji doktorant poświadcza
własnoręcznym podpisem na składanym wniosku.

