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Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich 

finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

 

§ 1 

1. Regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu na stypendia doktoranckie finansowane 

z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 

o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.; dalej: stypendia) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Wydział). 

2. Środki finansowe na stypendia pochodzą z dotacji przyznawanej Wydziałowi zgodnie z art. 18 

ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.  

3. Stypendia, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są innymi stypendiami naukowymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), których zasady przyznawania w drodze konkursu zostały 

zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§ 2 

1. Decyzje o przydziale stypendiów podejmuje komisja konkursowa (dalej: komisja) powołana 

przez dziekana Wydziału na okres jego kadencji. 

2. W skład komisji wchodzi prodziekan ds. studiów doktoranckich, dyrektorzy instytutów lub 

osoby przez nich wyznaczone oraz przedstawiciel Rady Doktorantów KUL. W jej skład mogą 

wchodzić dodatkowo inni pracownicy naukowi lub naukowo – dydaktyczni zatrudnieni na 

Wydziale. 

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którym jest prodziekan ds. studiów doktoranckich 

albo wyznaczony przez niego samodzielny pracownik naukowy lub naukowo – dydaktyczny 

zatrudniony na Wydziale.  

4. Decyzje komisji są ostateczne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 



 

§ 3 

1. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Informacja o konkursie jest ogłaszana przez 

przewodniczącego komisji w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich, które biorą 

udział w realizacji badań naukowych prowadzonych na Wydziale. 

3. Osoby przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia pisemnego wniosku, oświadczenia 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania konkursowego, a także oryginałów lub kserokopii publikacji naukowych oraz 

dokumentów poświadczających inne osiągnięcia naukowe.   

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami uczestnik studiów doktoranckich składa 

w języku polskim, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Czas na składanie wniosków powinien wynosić co najmniej 14 dni od daty ogłoszenia konkursu.  

3. Wnioski niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

§ 5 

1. Ocena wniosku jest dokonywana na podstawie osiągnięć naukowych uczestnika studiów 

doktoranckich (publikacje naukowe, udział w konferencjach, realizacji grantów lub wymianie 

naukowej, uzyskanie nagród itp.). 

2. Komisja ocenia poszczególne osiągnięcia naukowe uczestnika studiów doktoranckich, zgodnie z 

punktacją określoną w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Przy ocenie wniosków komisja uwzględnia w szczególności zakres rozpowszechnienia, miejsce 

publikacji, innowacyjność, zakres badań źródłowych i bibliograficznych, rodzaj konferencji 

(zagraniczna, międzynarodowa, ogólnopolska), charakter grantu lub wymiany naukowej. Komisja 

stosuje odpowiednio kryteria brane pod uwagę przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych.  

 

§ 6 

1. Przewodniczący, na podstawie decyzji komisji, ustala listę osób uszeregowanych według liczby 

punktów przyznanych przez komisję, w tym listę  beneficjentów stypendiów. 

2. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch uczestników studiów doktoranckich takiej 

samej liczby punktów w postępowaniu konkursowym, wyższe miejsce na liście, o której mowa w 

ust. 1, jest przyznawane temu z nich, który uzyskał wyższą średnią ocen z ostatniego roku studiów 



doktoranckich. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich 

bierze się pod uwagę średnią ocen ze studiów magisterskich. 

3. Lista stypendystów jest zatwierdzana przez dziekana. 

4. Osoby, które złożyły wniosek o stypendium, otrzymują pisemną decyzję o rozstrzygnięciu 

konkursu. 

 

§ 7 

1. Stypendium jest przyznawane na okres dwunastu miesięcy, począwszy od października roku, 

w którym przeprowadzono konkurs, do września następnego roku kalendarzowego, i wypłacane 

w miesięcznych ratach. 

2. Wysokość stypendium wynosi 1 100,00 zł miesięcznie. 

3. Liczba przyznawanych stypendiów jest uzależniona od wysokości środków, o których mowa 

w § 1 ust. 2 Regulaminu i stanowi iloraz środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

stypendiów oraz dwunastokrotności kwoty określonej w ust. 2. Przewodniczący komisji określa 

liczbę stypendiów w informacji o konkursie.    

4. Dziekan ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przesunięcia terminów wypłacania 

stypendium.  

 

§ 8 

1. Uczestnik studiów doktoranckich, który otrzymał stypendium, jest zobowiązany w ciągu 30 dni 

od zakończenia pierwszego semestru do złożenia sprawozdania z działalności naukowej w tym 

okresie, a w ciągu 30 dni od zakończenia roku akademickiego, na który przyznano stypendium  

– sprawozdania z działalności naukowej w cąłym okresie finansowania. Sprawozdania są składane 

na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Oceny sprawozdania dokonuje komisja, która je zatwierdza lub odmawia jego zatwierdzenia.  

3. Komisja może się zwrócić do uczestnika studiów doktoranckich o uzupełnienie sprawozdania. 

Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do przedstawienia uzupełnionego sprawozdania 

w ciągu 14 dni . 

 

§ 9 

1. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana: 

 a) na czas orzeczonego na podstawie odrębnych przepisów okresu zawieszenia w prawach 

uczestnika studiów doktoranckich; 

 b)  w przypadku utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich. 

2. W przypadku naruszenia przez uczestnika studiów doktoranckich zasad konkursu, wypłacanie 



stypendium może zostać wstrzymane. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan, który może 

zobowiązać uczestnika studiów doktoranckich do zwrotu nienależnie pobranego stypendium 

w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych. 

 

§ 10  

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: nr 1 – Tabela punktacji osiągnięć 

naukowych uczestnika studiów doktoranckich; nr 2 – Wzór wniosku o stypendium doktoranckie; 

nr 3 – Wzór sprawozdania beneficjenta stypendium. 

 

§ 11 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez dziekana Wydziału.  



Załącznik nr 1: Tabela punktacji osiągnięć naukowych uczestnika studiów doktoranckich 

 

Rodzaj działalności naukowej Liczba punktów 

Monografia naukowa 25 – 30 p. 

Artykuł naukowy w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation 

Reports (JCR) 

25 – 30 p. 

Artykuł naukowy w innym czasopiśmie punktowanym 15 – 20 p. 

Artykuł naukowy w pracy zbiorowej 10 – 15 p. 

Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym 10 – 15 p. 

Uzyskanie grantu badawczego 20 – 25 p. 

Udział w zespołowym programie badawczym 5 – 12 p. 

Uczestnictwo w wymianie naukowej 5 – 8 p. 

Zajęcia czołowego miejsca (I-III) lub uzyskanie nagrody w konkursach 

lub olimpiadach 

5 – 12 p. 

Wygłoszenie referatu na konferencji zagranicznej 15 – 20 p. 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  

 

8 – 12 p. 

Wygłoszenie referatu na konferencji ogólnopolskiej 

 

5 – 10 p. 

Hasło encyklopedyczne 

(maksymalnie 5 haseł) 

1 – 3 p. 

Redakcja merytoryczna publikacji 3 – 5 p. 

Sprawozdanie, wstęp 1 – 3 p. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2: Wzór wniosku o stypendium doktoranckie 

    

     Lublin, dnia…………………… 

 

Imię i Nazwisko: 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Nr albumu: 

Adres do korespondencji: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium z dotacji na finansowanie działalności polegającej na 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych dla uczestnika stacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

 

 

Zwracam się o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki …………………….. 

Jestem uczestnikiem …………… roku studiów doktoranckich/ubiegam się o przyjęcie na I rok 

studiów doktoranckich*  i przygotowuję/ będę przygotowywać* rozprawę doktorską z dyscypliny 

…………………………………………... na seminarium prowadzonym przez 

………………………………………………………………… Zgadzam się na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie potrzebnym do rozstrzygnięcia konkursu na stypendium 

doktoranckie. 

 

      …………………………………………………… 

 

         Podpis 

UWAGA!  

Do wniosku należy dołączyć udokumentowany opis dorobku naukowego uczestnika studiów 

doktoranckich (wykaz publikacji, udział w konferencjach, udział w grantach badawczych, itp.).  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Adnotacje Uczelni:  

Średnia ocena ze studiów (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów 

doktoranckich należy wpisać średnią ocen ze studiów magisterskich): …………………….. 

      /wypełnia dziekanat/ 

 

___________________________________________________________________________ 

Wynik konkursu przeprowadzonego przez Komisję konkursową (liczba punktów i uzasadnienie)  

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

……..……………….……………………………… 

Podpis przewodniczącego Komisji 

 

Lublin, dnia…………………………………….. 

 

 

Decyzja dziekana:  

 

przyznaję* / nie przyznaję* stypendium doktoranckie  

 

p. mgr ..............................................................................................................................  

na okres ………………………………………………………………………...  

w wysokości …………………………………… zł miesięcznie.  

 

………………………………………… 

Podpis Dziekana 

 

Lublin, dnia …………………………….  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3: Wzór sprawozdania beneficjenta stypendium 

 

Sprawozdanie z działalności naukowej beneficjenta stypendium 

 

Nazwisko i imię: ....................................................................................................................... 

Dyscyplina: ................................................................................................................................ 

Rok studiów: .............................................................................................................................. 

 

Opis dorobku naukowego w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego:  

 

 

 

 

 

_______________           ____________________________  

    Lublin, dnia                   Podpis uczestnika studiów doktoranckich  

 

 

Opinia komisji:  

 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

Podpis przewodniczącego komisji 

 

 

Lublin, dnia____________________  

 

 

 


