
REGULAMIN 

przyznawania i wypłacania zwiększonej wysokości stypendium w ramach programu 

STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w projekcie: Doctorate for the Future 

with the Jagiellonian University Doctoral Schools (FutureDoc), nr umowy o 

dofinansowanie: PPI/STE/2020/1/00029/U/00001, 

Zadanie 1: Scholarship for doctoral students carrying out their doctoral projects at the 

international level/ Stypendium dla doktorantów realizujących projekty doktoranckie na 

poziomie międzynarodowym (dalej „Regulamin”) 

§1 Informacje ogólne 

1) Regulamin określa zasady realizacji przez Uniwersytet Jagielloński (dalej „UJ”) Zadania 

1 – Scholarship for doctoral students carrying out their doctoral projects at the 

international level/ Stypendium dla doktorantów realizujących projekty doktoranckie 

na poziomie międzynarodowym (dalej „Zadanie”). 

2) Zobowiązania UJ wynikające z realizacji Zadania określone są w umowie 

o dofinansowanie projektu nr PPI/STE/2020/1/00029/U/00001. 

§2 Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.); 

2) Projekt – projekt pt. Doctorate for the Future with the Jagiellonian University 

Doctoral Schools (FutureDoc), o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu 

nr PPI/STE/2020/1/00029/U/00001 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim 

a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (dalej „NAWA”); 

3) Program – Program STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich; 
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4) Kierownik Projektu – kierownik projektu pt. Doctorate for the Future with the 

Jagiellonian University Doctoral Schools (FutureDoc), o którym mowa w umowie 

o dofinansowanie projektu nr PPI/STE/2020/1/00029/U/00001 zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem Jagiellońskim a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej; 

5) Beneficjent Programu – Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków,  

NIP 675-000-22-36, REGON 000001270;  

6) Okres realizacji Projektu – 4 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2023 roku; 

7) Okres realizacji Zadania – 1 lipca 2021 roku – 30 września 2023 roku; 

8) Zadanie – Zadanie 1 wniosku projektowego pt. Scholarship for doctoral students 

carrying out their doctoral projects at the international level/ Stypendium dla 

doktorantów realizujących projekty doktoranckie na poziomie międzynarodowym; 

9) Kandydat – osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w Zadaniu, która w odpowiedzi 

na ogłoszony konkurs na przyznanie zwiększonej wysokości stypendium złożyła 

wymagane dokumenty i spełnia kryteria określone w §4 pkt 5 Regulaminu;  

10) SDNH – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ; 

11) SDNMiNoZ – Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ; 

12) Uczestnik – doktorant, który został zakwalifikowany do przyznania zwiększonej 

wysokości stypendium, zgodnie z Regulaminem; 

13) Doktorant – osoba posiadająca status doktoranta SDNH lub SDNMiNoZ UJ 

po uzyskaniu zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego; 

14) Umowa stypendialna – umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem Programu a 

Uczestnikiem zgodnie z Regulaminem; 

15) Stypendium – stypendium doktoranckie przyznane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 209. ust. 1 w wysokości 

ustalonej na danych akademicki przez Rektora UJ w oparciu o wytyczne określone 

w Ustawie; 

16) Zwiększona wysokość stypendium – kwota stypendium wypłacana w ramach 

Projektu w zwiększonej wysokości w kwocie określonej w umowie stypendialnej 
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w oparciu o Regulamin, wypłacana w okresie realizacji Zadania, ale nie dłużej niż 

przez 24 miesiące; 

17) Indywidualny Plan Badawczy – indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 

202 Ustawy. 

§3 Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Zadaniu  

realizowanym w ramach Projektu poprzez przyznanie Uczestnikom zwiększonej 

wysokości stypendium w kwocie określonej w umowie stypendialnej w oparciu o 

Regulamin. Zwiększona wysokość stypendium w kwocie określonej w umowie 

stypendialnej w oparciu o Regulamin przysługuje ponad wysokość stypendium 

określoną na dany rok akademicki przez Rektora UJ, ustalaną w oparciu o wytyczne 

określone w Ustawie, w okresie realizacji Zadania, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. 

2) Celem realizacji Zadania jest wsparcie doktorantów w realizacji projektów 

doktorskich na poziomie międzynarodowym, uzyskaniu wspólnego lub podwójnego 

dyplomu (joint / double degree) oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju 

naukowego. 

§ 4. Zasady przyznawania zwiększonej wysokości stypendium 

1) Zwiększona wysokość stypendium przyznawana jest w drodze konkursu. 

2) Do konkursu mogą przystąpić doktoranci SDNH i SDNMiNoZ UJ. 

3) Do konkursu można przystąpić tylko raz w całym okresie realizacji Projektu. 

4) Każdemu Uczestnikowi w okresie realizacji Zadania, przez 12 miesięcy, 

z możliwością przedłużenia o kolejne maksymalnie 12 miesięcy, przysługuje 

zwiększona wysokości stypendium w kwocie określonej w umowie stypendialnej, 

z zastrzeżeniem, że łączna kwota stypendium i zwiększonej wysokości stypendium nie 

może przekroczyć wysokości 3.779,40 zł miesięcznie brutto - brutto (3.225,01 zł 

brutto) przed oceną śródokresową i 5.000 zł miesięcznie brutto - brutto (4.266,57 zł 

brutto) po ocenie śródokresowej, pod warunkiem spełniania kryteriów, o których 
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mowa w pkt 5. Zwiększona wysokość stypendium wypłacana będzie na rachunek 

bankowy Uczestnika, zgodnie z zawartą z nim umową stypendialną, której wzór 

stanowi załącznik 1 do Regulaminu.  

5) Zwiększona wysokość stypendium może być przyznana osobie, która spełnia poniższe 

kryteria: 

a) jest doktorantem w SDNH lub SDNMiNoZ UJ (zarówno obywatele polscy, jak 

i obcokrajowcy), 

b) jest doktorantem w ramach 36- lub 48-miesięcznego programu kształcenia, 

c) nie jest na przedłużeniu kształcenia w szkole doktorskiej, 

d) nie posiada podwyższonego stypendium finansowanego w ramach innych 

projektów, które wspierają umiędzynarodowienie realizacji projektów 

doktorskich, 

e) ma zatwierdzony Indywidualny Plan Badawczy (przez Kierownika programu 

doktorskiego), 

f) przygotowuje rozprawę doktorską w języku obcym (angielskim lub innym języku 

wiodącym w danej dyscyplinie/obszarze badawczym), przy czym za taką 

rozprawę uważa się również cykl publikacji w języku angielskim lub innym 

języku wiodącym w danej dyscyplinie / obszarze badawczym, 

oraz spełnia dodatkowo przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 

g) współpracuje z promotorem lub promotorem pomocniczym z zagranicznej 

instytucji badawczej, 

h) wykaże aktualną współpracę badawczą z zagraniczną instytucją (promowani będą 

doktoranci, którzy realizują we współpracy z uczelniami partnerskimi programy 

kształcenia w ramach umów podwójnego czy wspólnego dyplomowania, tzw. 

cotutelle, double/joint degree). 
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6) Konkurs na zwiększoną wysokość stypendium ogłasza Kierownik Projektu. 

7) Informację o ogłoszeniu konkursu na zwiększoną wysokość stypendium umieszcza się 

na stronach internetowych Szkół Doktorskich, w których będzie realizowane Zadanie. 

8) Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności informacje o kryteriach 

stawianych kandydatom zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu, warunkach przyznawania 

zwiększonej wysokości stypendium, terminie przyjmowania zgłoszeń oraz terminie 

rozstrzygnięcia konkursu.  

9) Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej według formularza (załącznik 2 do 

Regulaminu) trwać będzie 10 dni roboczych od ogłoszenia konkursu, a rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi do 10 dni roboczych po zamknięciu terminu przyjmowania zgłoszeń.  

10) Konkurs na zwiększoną wysokość stypendium przeprowadza komisja powołana przez 

Kierownika Projektu, w skład której wchodzą: Kierownik Projektu – Przewodniczący, 

będący Dyrektorem SDNH, Dyrektor SDNMiNoZ, dwóch reprezentantów Rady SDNH 

i dwóch reprezentantów Rady SDNMiNoZ. Członkowie komisji nie oceniają wniosków 

doktorantów, których są promotorami. 

11) Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zwiększonej wysokości stypendium biorąc 

pod uwagę ich poprawność formalną oraz spełnienie warunków przedstawionych 

w ogłoszeniu o konkursie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą 

podlegać dalszej ocenie. Komisja ocenia wnioski w skali punktowej 0-100 i opracowuje 

ranking Kandydatów dla każdej ze Szkół Doktorskich osobno, do wyczerpania środków 

stanowiących kwotę budżetu Zadania.   

12) Kryteria oceny: 

a) Dotychczasowy dorobek naukowy kandydata - maks. 20 pkt.  

b) Nagrody i wyróżnienia (w okresie od przyjęcia do Szkoły Doktorskiej) - maks. 10 

pkt. 

c) Charakter umiędzynarodowienia projektu doktorskiego: 

• Rozprawa w języku angielskim - 10 pkt.  
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• Rozprawa doktorska w każdym innym języku wiodącym dla danej 

dyscypliny naukowej - 5 pkt. 

• Promotor/współpromotor/promotor pomocniczy z zagranicy - 10 pkt. 

• Wspólna realizacja badań z ośrodkiem zagranicznym wraz z rangą ośrodka 

i charakterem realizacji badań - 10 pkt. 

• Uczestnictwo w programie wspólnego dyplomowania (cotutelle/double 

degree/joint degree) - 40 pkt. 

13) Regulamin uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji. Ocena wniosków 

dokonywana będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji. 

14) Wyniki konkursu są umieszczane na stronie Projektu oraz Szkoły Doktorskiej, 

w której będzie realizowane Zadanie. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.  

15) Zwiększoną wysokość stypendium można pobierać, jeżeli w okresie realizacji 

Zadania Stypendysta spełnia kryteria wskazane w § 4 pkt 5 Regulaminu. Ocena spełniania 

tych kryteriów oceniana będzie co najmniej raz na sześć miesięcy. 

§5 Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych   

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w umowie 

o dofinansowanie oraz Wytycznych i Zasadach realizacji projektów w ramach programów 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, z których wynika m.in. obowiązek złożenia 

oświadczenia i zgody wymaganej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

§6 Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2021 Beneficjent Programu może 

dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku konieczności wynikającej ze 

zmiany w wytycznych Projektu. Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo o zmianie 

Regulaminu przed dniem jej obowiązywania, chyba że nie będzie to możliwe z powodu 

terminu obowiązywania zmienionych wytycznych Projektu.  
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2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązujące oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w UJ. 

Załączniki:   

1. Wzór umowy pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem Programu  

2. Wzór wniosku 
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