
Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór umowy 

UMOWA 

zawarta w Krakowie dnia ................. pomiędzy: 

Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP: 
6750002236, REGON: 000001270 (zwanym dalej „UJ”), reprezentowanym przez: 

- prof. dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka – Kierownika Projektu, na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ 
o nr ………. z dnia ………. roku,  

przy udziale 

- ………………………………………… – Dyrektora Szkoły Doktorskiej ………………….. (zwanej dalej 
„Szkołą Doktorską”), działającego w imieniu Szkoły Doktorskiej na podstawie pełnomocnictwa nr … z 
dnia …. 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ lub Zastępcy Kwestora UJ, 
a  

Panią/Panem …………………………., zam. ………………………..……………………, PESEL: 
…………………………………………. , zwaną/-ym dalej „Doktorantem”  1

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 

1. 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 (dalej: „Projekt”), zawartej pomiędzy 
Uniwersytetem Jagiellońskim a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, 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: Zadanie), 
realizowane jest wsparcie dla uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
UJ i Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ, polegające na wypłacie 
zwiększonej wysokości stypendium doktoranckiego (dalej: zwiększona wysokość stypendium). 

2. Celem realizacji powyższego 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. 

3. Stypendium doktoranckie w rozumieniu art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) 
wypłacane jest w wysokości ustalonej na danych akademicki przez Rektora UJ w oparciu 
o wytyczne określone w Ustawie, natomiast kwota zwiększonej wysokości stypendium ustalona jest 
w niniejszej umowie w oparciu o 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 

 Seria i numer paszportu w przypadku cudzoziemców.1
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carrying out their doctoral projects at the international level/ Stypendium dla doktorantów 
realizujących projekty doktoranckie na poziomie międzynarodowym (dalej: „Regulamin”). 

4. Doktorantem może być wyłącznie osoba, która została przyjęta do Szkoły Doktorskiej na drodze 
konkursu, wpisu na listę doktorantów oraz złożyła ślubowanie zgodnie z art. 200 ust. 8 Ustawy. 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez 
Senat UJ w danym roku akademickim. Doktorant ma prawo do otrzymywania stypendium 
doktoranckiego, o którym mowa w ust. 3, z racji umieszczenia go na liście doktorantów 
prowadzonej przez Szkołę Doktorską co najmniej w wysokości ustalonej na dany rok akademicki 
przez Rektora UJ.  

5. Doktorantem uprawnionym do otrzymywania zwiększonej wysokości stypendium jest doktorant 
po uzyskaniu zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego, któremu przyznano zwiększoną 
wysokość stypendium zgodnie z Regulaminem. 

6. Szkoła Doktorska sprawuje nadzór nad działaniami związanymi z procesem kształcenia Doktoranta, 
w tym w szczególności nad realizacją indywidualnego planu badawczego w postaci 
przygotowywanej pracy doktorskiej. 

7. Dyrektor Szkoły Doktorskiej posiada uprawnienie do skreślenia Doktoranta z listy doktorantów 
w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 203 ust. 1 i 2 Ustawy oraz w regulaminie 
Szkoły Doktorskiej. Skreślenie Doktoranta z listy doktorantów następuje na podstawie decyzji 
wydanej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, o której mowa w art. 203 ust. 3 Ustawy. 

8. Zwiększona wysokość stypendium wypłacana jest ze środków Projektu. Źródłem finansowania 
zwiększonej wysokości stypendium jest Projekt Doctorate for the Future with the Jagiellonian 
University Doctoral Schools (FutureDoc), nr umowy o dofinansowanie: PPI/STE/2020/1/00029/U/
00001. 

9. Zwiększona wysokość stypendium przysługuje pod warunkiem spełniania kryteriów, o których 
mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu, tj. osoba, której przyznano zwiększoną wysokość stypendium: 

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: 
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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). 

§ 2 

1. Doktorant zobowiązuje się do terminowego i starannego wypełniania obowiązków wynikających 
z Ustawy, regulaminu Szkoły Doktorskiej, zarządzeń, komunikatów i innych aktów prawa 
wewnętrznego obowiązujących w UJ oraz obowiązków nałożonych na niego jako na beneficjenta 
zwiększonej wysokości stypendium, finansowanej ze środków Projektu, a także obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

2. Doktorant jest zobowiązany w szczególności do: 

2.1. prawidłowej i terminowej realizacji zadań badawczych wynikających z indywidualnego planu 
badawczego oraz programu kształcenia/doktorskiego w porozumieniu z kierownikiem 
programu kształcenia/doktorskiego, 

2.2. udzielania UJ oraz instytucji finansującej, a także podmiotom upoważnionym przez instytucję 
finansującą, bezzwłocznie żądanych informacji dotyczących zwłaszcza stanu realizacji zadań 
badawczych wynikających z indywidualnego planu badawczego oraz programu kształcenia/
doktorskiego, 

2.3. bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz 
Regulaminu i zasad wskazanych w wytycznych programowych i projektowych. 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Doktorant otrzymywał będzie od Szkoły Doktorskiej 
zwiększoną wysokość stypendium wypłacaną w PLN w miesięcznych transzach po: 

1.  853,31 zł brutto każda przed oceną śródokresową;  

2.  612,87 zł brutto każda po ocenie śródokresowej, 

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. 

2. Wypłata zwiększonej wysokości stypendium, określonej w ust. 1, rozpocznie się 
__________________ i realizowana będzie w okresie realizacji Zadania, przez 12 miesięcy, 
z możliwością przedłużenia o kolejne maksymalnie 12 miesięcy na podstawie aneksu do niniejszej 
umowy, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 8 Ustawy. 

3. Zwiększona wysokość stypendium będzie wypłacana zgodnie z zasadami przyjętymi w UJ, 
przelewem na rachunek bankowy Doktoranta wskazany przez Doktoranta w pkt. III oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 73 Rektora UJ z 30 września 2019 r. w sprawie zasad 
wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom w szkołach 
doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych 
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i Nauk o Zdrowiu) ze zm. albo wskazany w pkt. III oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do 
Zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 października 2019 roku w sprawie zasad 
wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły 
Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego ze zm. 

4. Wypłata zwiększonej wysokości stypendium nastąpi pod warunkiem dostępności środków 
finansowych na rachunku UJ. W razie utraty przez UJ środków finansowych w ramach Projektu/
rozwiązania umowy zawartej w ramach Projektu, zwiększona wysokość stypendium nie będzie 
wypłacana.  

5. W razie niespełniania przez Doktoranta kryteriów wypłacania zwiększonej wysokości stypendium 
określonych w Regulaminie i niniejszej umowie nastąpi zaprzestanie dalszego wypłacania 
zwiększonej wysokości stypendium ze środków Projektu. 

§ 4 
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z dniem, w którym decyzja o skreśleniu 

Doktoranta z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej stała się ostateczna, a także z dniem zaprzestania 
spełniania przez Doktoranta innych kryteriów wypłacania zwiększonej wysokości stypendium 
określonych w Regulaminie i niniejszej umowie. 

3. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy, jak również wierzytelności nie mogą być 
przenoszone na osoby trzecie bez zgody UJ. 

4. Doktorant nie ma możliwości zrzekania się/odstąpienia od części lub całości przysługujących mu 
kwot zwiększonej wysokości stypendium na rzecz innych osób i/lub działań zarówno w Projekcie, jak 
i poza nim. 

§ 5 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 6  2

1. Ewentualne spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd polski miejscowo właściwy dla UJ (jurysdykcja sądów polskich). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają: Regulamin, regulacje 
wewnętrzne UJ oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (właściwość prawa polskiego). 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla UJ, jeden dla Szkoły 
Doktorskiej, jeden dla Doktoranta.  

UJ    Szkoła Doktorska   Doktorant  

……………………….  ………………………………  ……………………………

 Jeśli umowa będzie zawierana w j. polskim i angielskim, należy dopisać: Niniejsza umowa sporządzona została w 2

dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W razie różnic pomiędzy wersjami językowymi, za rozstrzygający 
uważa się tekst w języku polskim.
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