
                   Do użytku wewnętrznego 

 
Zarządzenie Nr  30/2014 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 25 sierpnia  2014 r. 

 

w sprawie:  zmian w  Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego  

 

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 1 i art. 199 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(Dz.U. nr 196, poz. 1169 ze zm.) i § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów wprowadzonym Zarządzeniem nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w rozdziale III zmienia się cały § 11 dot. Stypendiów 
dla najlepszych doktorantów, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 „§ 11 

 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich 

może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo 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 stypendium dla najlepszych 

doktorantów może być przyznane doktorantowi, który znalazł się w grupie najlepszych 

doktorantów na danym roku, terminowo zamknął rok studiów poprzedzający przyznanie 

stypendium i spełnił łącznie następujące warunki: 

 

1) uzyskał średnią ocen z całego roku akademickiego nie niższą niż 4.0
1
 

 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej:  

a) udział czynny
2
 (wystąpienie) w konferencji naukowej, 

b) publikacja monografii/redakcja pracy zbiorowej/artykułu lub zaświadczenie 

o przyjęciu tychże do druku
3
, 

                                                   
1
 Wymagane zaświadczenia z dziekanatu o średniej ocen. 

2
 Wymagane zaświadczenie od organizatora oraz kserokopia programu konferencji. 

3
 Określona publikacja musi być udokumentowana (kserokopia strony tytułowej publikacji, spisu treści 

i pierwszej strony tekstu), natomiast zaświadczenie o przyjęciu określonego tekstu do druku będzie uznawane 

przez Uczelnianą Komisję Stypendialną Doktorantów wyłącznie raz, w roku starania się doktoranta 



c) działalność organizacyjna: udział w zespołowym programie badawczym, 

uzyskanie lub realizacja zewnętrznego grantu badawczego, uczestnictwo w 

wymianie krajowej lub międzynarodowej
4
, działalność w samorządzie 

doktorantów
5
, inna działalność na rzecz uczelni)  

d) uzyskał pozytywną opinię promotora lub opiekuna o zaawansowaniu i postępach 

w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 

3) wykazał się podczas studiów doktoranckich szczególnym zaangażowaniem w pracy 

dydaktycznej: 

- uzyskał pozytywną opinię o prowadzonych zajęciach dydaktycznych od  

prowadzącego zajęcia (o ile doktorantowi umożliwiono prowadzenie takich 

zajęć)
6
. 

 

4) uzyskał co najmniej 65 punktów rankingowych przyznanych przez właściwy organ 

rozpatrujący wniosek. 
 

3. Stypendia przyznawane są według listy rankingowej, sporządzanej przez właściwy 

organ rozpatrujący wnioski. Wstępna lista rankingowa tworzona jest po rozpatrzeniu 

wniosków o przyznanie stypendium. Zostaje ona opublikowana na stronie internetowej 

Samorządu Doktorantów. Ostateczną listę sporządza się po rozpatrzeniu ewentualnych 

wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy, o których mowa w § 4 ust. 5. Punkty 

rankingowe przyznawane są według następującego wzoru: 

 

1) Średnia x 10 = określona ilość punktów. 

2) Monografia naukowa x 12 punktów. 

3) Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie punktowanym, rozdział w publikacji 

zbiorowej x 10 punktów 

4) Recenzowany artykuł naukowy w publikacji niepunktowanej x 6 punktów 

5) Redakcja zbiorowej pracy naukowej x 6 punktów. 

6) Udział czynny (wystąpienie) w konferencji: 

a) sesja zagraniczna x 5 punktów, 

b) sesja międzynarodowa w kraju x 4 pkt, 

c) sesja ogólnopolska x 3 pkt, 

d) sesja środowiskowa x 2 pkt. 

7)  Udział w zespołowym programie badawczym x 3 pkt. 

8) Uzyskanie lub realizacja zewnętrznego grantu badawczego x 3 pkt. 

9) Uczestnictwo w wymianie krajowej lub międzynarodowej x 3 pkt. 

10) Inna działalność na rzecz uczelni od – 1 do 5 pkt.
7
  

11) Pozytywna opinia promotora x 3 punktów 

12) Praca dydaktyczna x 3 punktów 

 

                                                                                                                                                               
o stypendium, oraz będzie wykluczało możliwość zaliczenia tego samego, już opublikowanego tekstu do 

osiągnięć naukowych w latach przyszłych. 
4
 Wymagane zaświadczenie od dyrektora lub wicedyrektora danej jednostki uczelnianej (dotyczy: udziału 

w zespołowym programie badawczym, uzyskania lub realizacji grantu badawczego, uczestnictwa w wymianie 

krajowej lub międzynarodowej, innej działalności na rzecz uczelni). 
5
 Wymagane zaświadczenie od Przewodniczącego Samorządu Doktorantów. 

6
 Wymagane zaświadczenie o prowadzonych zajęciach od wykładowcy lub zaświadczenie od kierownika 

studiów o braku możliwości prowadzenia zajęć. 
7
 z wyłączeniem laureatów Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w poprzedzającym roku 

  akademickim 



4.  Komplet dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, p. 1, 2  i 

3 doktorant winien złożyć do Kierownika Studiów Doktoranckich w terminie do 15 

października roku akademickiego, w którym stypendium będzie przyznawane. 

  

5. Warunkiem ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok 

akademicki jest: 

       1) terminowe zaliczenie poprzedniego roku akademickiego, z którego wyliczana jest 

średnia ocen, 

2) złożenie indeksu w dziekanacie w wyznaczonym terminie, 

3) uzyskanie pełnej rejestracji  na następny rok akademicki, 

4) niekaralność dyscyplinarna. 

6. Rektor w porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustala ilość stypendiów 

przyznawanych w danym roku akademickim oraz ich wysokość najpóźniej do dnia 

15 listopada każdego roku.  

7. Stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być przyznane za powtarzany rok.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 45/2012 pozostają bez zmian. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

    Uniwersytetu Opolskiego  

 

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja  

 

 


