REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015
z dnia 1 lipca 2015 roku
w sprawie określenia trybu przyznawania
zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC

Na podstawie art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz
postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480), zarządzam, co następuje:
§1.
Określam w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od roku
akademickiego 2014/15.

prof. dr hab. Ryszard Zimak
Rektor

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2015

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM
DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA
Na podstawie art. 200a w zw. z art.94b ust. 1 pkt. 5 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia
24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480)

1.

2.

3.

1.

2.

§1
Regulamin określa warunki i tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina (zwanego dalej w skrócie: zwiększeniem stypendium
doktoranckiego).
Zwiększenie stypendium doktoranckiego może otrzymać doktorant stacjonarnych
studiów doktoranckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, wyróżniający się
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz znajdujący się w grupie liczącej nie więcej niż
30% najlepszych doktorantów na poszczególnych edycjach studiów doktoranckich.
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. Kwota zwiększenia
stypendium staje się stypendium doktoranckim.
§2
Na pierwszym roku studiów doktoranckich zwiększenie stypendium doktoranckiego
może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, uprawnionymi do otrzymania
zwiększenia stypendium doktoranckiego są doktoranci, którzy w poprzednim roku
akademickim:
a) terminowo zrealizowali program studiów doktoranckich,
b) wyróżnili się stopniem przygotowania dzieła artystycznego i rozprawy doktorskiej,
c) wyróżnili się osiągnięciami w pracy artystycznej lub naukowej właściwej dla
swojej dyscypliny,
d) wykazywali zaangażowanie w pracy dydaktycznej.
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Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor na wniosek doktoranta
według załączonego wzoru (załącznik 1a, 1b).
Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje Rektor. W jej skład wchodzi co najmniej
trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych
w UMFC, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki, w tym Kierownik Studiów Doktoranckich, który pełni funkcję
przewodniczącego Komisji. W skład Komisji doktoranckiej wchodzi również
przedstawiciel doktorantów zgłoszony przez Samorząd doktorantów UMFC.
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest opiniowany przez
Doktorancką Komisję Stypendialną, która sporządza ranking osobno dla doktorantów
każdej edycji studiów według kryteriów oraz punktacji określonej w załączniku do
niniejszego regulaminu (załącznik nr 2).
Doktorancka Komisja Stypendialna przekazuje Rektorowi zaopiniowane wnioski wraz
z rankingiem do 7 dni od dnia posiedzenia.
§4
Kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 800 zł
miesięcznie.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na okres danego roku
kalendarzowego i jest wypłacane przez 12 kolejnych miesięcy.
Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył
studia w terminie krótszym niż określony w akcie 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 zwiększenia stypendium
doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów
doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
Wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego realizowane są wyłącznie w postaci
przelewów dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe doktorantów.
Jeżeli decyzja o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego została wydana
w miesiącu późniejszym niż luty, doktorantowi przysługuje spłata świadczenia za
miesiące poprzedzające wydanie decyzji w danym roku kalendarzowym.
Od decyzji Rektora w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego nie przysługuje
prawo do wniesienia odwołania, jednakże doktorant niezadowolony z decyzji może
zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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§5
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego powinien być złożony
przez doktoranta do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który
ma być przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego.
Kierownik Studiów Doktoranckich zwołuje posiedzenie Doktoranckiej Komisji
Stypendialnej w terminie do 31 stycznia.
W roku akademickim 2014/2015 termin składania wniosków i datę ich rozpatrzenia
określi Kierownik Studiów Doktoranckich, za zgodą Prorektora ds. dydaktyki, po
uzyskaniu opinii Samorządu Doktorantów.

§6
Zmiany regulaminu określa Rektor po uzyskaniu opinii Samorządu Doktorantów.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
 Załącznik nr 1a: Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego – I rok studiów.
 Załącznik nr 1b: Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego – II i następne
lata studiów.
 Załącznik nr 2: Opinia Komisji Doktoranckiej.

Załącznik nr 1a
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA
dla doktorantów I roku Studiów Doktoranckich UMFC
na rok kalendarzowy…………………………………………
Imię i nazwisko Doktoranta (Wnioskujący):

Wydział / dyscyplina / specjalność:

PESEL:

Opiekun / promotor (pomocniczy, drugi,
kopromotor, uczelnia):

Adres, telefon, mail:

numer konta:

1.

Uzyskał/a punktację w procesie rekrutacyjnym:

Dane poświadcza Sekretariat SD:

(imię, nazwisko, pieczęć)

Warszawa, dnia …………………………...........

...................................................................
Podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 1b
WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA
dla doktorantów od II roku Studiów Doktoranckich UMFC
na rok kalendarzowy…………………………………………
Imię i nazwisko Doktoranta (Wnioskujący):

Wydział / dyscyplina / specjalność:

PESEL:
Adres, telefon, mail:
numer konta:

Rok studiów:

1.

Opiekun / promotor (pomocniczy, drugi, kopromotor, uczelnia):

Wyniki z poprzedniego roku akademickiego:
a) średnia ocen:
b) terminowa realizacja programu studiów:
Dane poświadcza sekretariat lub Kierownik SD:

(imię, nazwisko, pieczęć)
c) termin wszczęcia przewodu doktorskiego:
Dane poświadcza sekretariat właściwego wydziału:

(imię, nazwisko, pieczęć)
d)

opis stanu przygotowania dzieła artystycznego i rozprawy doktorskiej:

Dane poświadcza opiekun:

(imię, nazwisko)
2.

Dorobek artystyczny lub naukowy z poprzedniego roku akademickiego właściwy dla dyscypliny doktoranta:
a) I, II lub III nagroda w międzynarodowym / ogólnopolskim / lokalnym konkursie lub imprezie, do której
zakwalifikowanie się jest komisyjne – punkty (odpowiednio): 5 / 3 / 1,

b) wystąpienie publiczne (koncert, referat, wykład itp.) na forum międzynarodowym / ogólnopolskim /
lokalnym – punkty (odpowiednio): 5 / 3 / 1,
c)

publikacje wydane (monografia o objętości 6 arkuszy, artykuł lub rozdział w monografii o objętości 0,5
arkusza, tekst popularyzatorski lub podobny) – punkty (odpowiednio): 5 / 3 / 1,

d) praca dydaktyczna (pozaetatowa) – punkty (w zależności od liczby godzin): 1-5
e)
3.

w szczególnych przypadkach Komisja ma prawo dodać punkty do danego osiągniecia.

Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe)

Punkty przyznaje Komisja doktorancka.
Dane z pkt 2 poświadczają załączone do wniosku kopie: dokumentu przyznania nagrody lub kwalifikacji do imprezy,
programu lub afisza imprezy, artykułu lub rozdziału w monografii wraz z jej stroną tytułową oraz redakcyjną z ISSN
publikacji, strony tytułowej i redakcyjnej monografii oraz spisu treści, zaświadczenia o wykonaniu pracy dydaktycznej.
Kompletność danych z pkt 2 poświadcza sekretariat Studiów Doktoranckich:

(imię, nazwisko, pieczęć)

Warszawa, dnia …………………………...........

………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 2

Opinia Komisji Doktoranckiej oraz przyznana punktacja
stanowiące podstawę rankingu Doktorantów
wnioskujących o zwiększenie stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

IMIĘ, NAZWISKO, DYSCYPLINA, ROK STUDIÓW DOKTORANTA:
MIEJSCE W RANKINGU:
Średnia ocen / punktacja w rekrutacji:
Punktacja za dorobek artystyczny lub naukowy suma:........................, w tym za:
2 a) ............................................,
2 b) ......................................,
2 c)........................................,
2 d)........................................,
2 e)…………...………….,
3.............................................
OPINIA:

Podpisy członków Komisji Doktoranckiej:
Kierownik Studiów Doktoranckich (przewodniczący) ...............................................................................
Członek ..............................................................................................................................................................
Członek ...............................................................................................................................................................
Członek ...............................................................................................................................................................
Członek ..............................................................................................................................................................
Członek ..............................................................................................................................................................
Przedstawiciel Doktorantów ............................................................................................................................

Warszawa, dnia ………………………….

