
Zarządzenie R-0161/25/2014 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów  

doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

 

 

Na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. 2012. 572 t.j. z późn.zm.) oraz § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów dokto-
ranckich (Dz. U. 2013, poz. 1581) zarządza się, co następuje:  
 

§1 

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§2 

Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/106/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 
stypendiów doktoranckich.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Nr R-0161/25/2014 Rektora AJD w Częstochowie  

 

 

Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

§1 

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich zwany dalej doktorantem może otrzymać 

stypendium doktoranckie.  

§2 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką 

Wydziału wniosków o przyznanie tego stypendium.  

2. Komisję powołuje Rektor.  

3. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczy-

cieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub 

kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która na-

była uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 

21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni 

funkcję przewodniczącego Komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.  

4. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przeka-

zuje Rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium. 

5. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium, otrzymuje decyzję Rektora na 

piśmie.  

6. Od tej decyzji przysługuje doktorantowi prawo do złożenia wniosku do Rektora o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

§3 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wnio-

sku o przyznanie stypendium doktoranckiego:  

1) terminowo realizował program studiów doktoranckich; 

2) wykazywał się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach prak-

tyk zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę or-

ganizacyjną uczelni albo jednostkę naukową; 



3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium dok-

toranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywa-

niu rozprawy doktorskiej. 

3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego zawiera załącznik nr 1 

dla WFH i załącznik nr 2 dla WMP do niniejszego Regulaminu.  

§4 

1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika stu-

diów doktoranckich.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego stanowi załącznik nr 3 dla WFH i za-

łącznik 4 dla WMP do niniejszego Regulaminu. Doktorant WMP do wniosek dołącza wy-

kaz działalności naukowej i dydaktycznej (dla doktorantów II-IV roku Wydziału Matema-

tyczno-Przyrodniczego) wg załącznika nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przy-

znawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Ja-

na Długosza w Częstochowie. 

3. Doktorant składa wniosek w terminie do 15 października danego roku.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:  

1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej;  

2) ocenę opiekuna naukowego lub promotora;  

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3.  

§5 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.  

2. Wysokość stypendium w danym roku akademickim określa Rektor w zależności od po-

siadanych środków finansowych.  

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez dokto-

ranta:  

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o 

których mowa w art. 199 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. -  Prawo o szkolnic-

twie wyższym oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 r., w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranc-

kich - Dziennik Ustaw Nr 225; 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. - Dziennik Ustaw 

Nr 214; 

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki.  

§6 



W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać 

stypendium doktoranckie na ten okres.  

§7 

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.  

§8 

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, 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 wy-

płaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego mie-

sięcznego stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres 

studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy.  

§9 

Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z do-

tacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

§10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rektor.  

§14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

stypendium doktoranckiego doktorantom  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego  

na Wydziale Filologiczno-Historycznym  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

 

I. Doktoranci I roku  

1. Wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym    2 – 5 pkt  

2. Działalność naukowa w okresie przed podjęciem studiów doktoranckich - członkostwo w 

kołach naukowych, czynny udział w konferencjach naukowych (np. organizacja, odczyty), 

publikacje    0 – 5 pkt  

II. Doktoranci II i kolejnych lat studiów doktoranckich  

1) Średnia ocen (średnia stypendialna): 

4,0 – 4,25      2 pkt 

4,26 – 4,50    3 pkt 

 4,51 – 4,75   4 pkt  

4,76 – 5,0      5 pkt  

2) Ocena dorobku naukowego: 

a) publikacje z uwzględnieniem ich rangi    0 - 5 pkt  

b) udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji    0 - 5 pkt 

c) udział w projektach badawczych    0 - 5 pkt  

d) staże krajowe i zagraniczne    0 - 2 pkt 

e) nagrody i wyróżnienia    0 - 2 pkt  

f) uzyskane lub aplikowane granty    0 - 2 pkt  

g) działalność w kołach naukowych oraz innych stowarzyszeniach naukowych  0 - 2 pkt  

3) Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej    0 - 5 pkt 

4) Zaangażowanie w pracy dydaktyczno-organizacyjnej    0 – 5 pkt 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania  

stypendium doktoranckiego doktorantom  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego 

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

 

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant będący na I, II, III lub IV roku stu-

diów doktoranckich. Stypendia te przydzielane są w formie konkursu z podziałem na po-

szczególne lata studiów. Zasady konkursu ustalane są dla każdego roku studiów oddziel-

nie. 

2. Listę doktorantów, którzy otrzymają stypendium doktoranckie tworzy się na podstawie 

malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.  

Doktorant otrzyma stypendium, jeżeli równocześnie: 

1) zajmie miejsce na liście konkursowej nie niższe niż ilość stypendiów, 

2) wypełni pozostałe wymagania stawiane przez regulamin. 

3. Warunkiem koniecznym przyznania doktorantowi stypendium doktoranckiego jest: 

1) na pierwszym roku – uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku postępowania rekru-

tacyjnego oraz zaproponowanie tematyki badawczej, która została wykazana przez 

Radę Wydziału jako ważna ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i za-

dań, 

2) na drugim i kolejnych latach studiów – uzyskanie bardzo dobrych albo dobrych wyni-

ków z zaliczeń przedmiotów/modułów ujętych w indywidualnych semestralnych pro-

gramach zajęć, wykazanie się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu roz-

prawy doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyzna-

nie stypendium doktoranckiego oraz wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w 

pracy dydaktyczno-organizacyjnej oraz samorządowej. 

4. Liczbę punktów w postępowaniu konkursowym dla doktorantów II i III roku studiów dok-

toranckich ubiegających się o stypendium doktoranckiego określa się jako sumę ważoną: 

1) oceny średniej z kursów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim objętych 

ramowym programem studiów doktoranckich, wziętej ze współczynnikiem wago-

wym 20/100, 

2) oceny średniej z prowadzonych w poprzednim roku akademickim zajęć dydaktycz-

nych, wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100, 

3) aktywności publikacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, policzonej zgodnie z 

pkt 17 załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium dokto-

ranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokto-

rantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym, wziętej ze współczynnikiem wagowym 40/100. 

4) aktywności organizacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, policzonej zgodnie z 

pkt 17 załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium dokto-



ranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokto-

rantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym, wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100. 

5. Liczbę punktów w postępowaniu konkursowym dla doktorantów IV roku studiów dokto-

ranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie określa się jako sumę ważoną: 

1) oceny średniej z kursów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim objętych 

ramowym programem studiów doktoranckich, wziętej ze współczynnikiem wago-

wym 1/100, 

2) oceny średniej z prowadzonych w poprzednim roku akademickim zajęć dydaktycz-

nych, wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100, 

3) aktywności publikacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, policzonej zgodnie z 

pkt 17 załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium dokto-

ranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokto-

rantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym, wziętej ze współczynnikiem wagowym 59/100. 

4) aktywności organizacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, policzonej zgodnie z 

pkt 17 załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium dokto-

ranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokto-

rantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym, wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100. 

6. Publikacje przyjęte do druku, ale nie wydane w danym roku akademickim mogą być pod-

stawą przyznania punktów tylko dla doktorantów IV roku studiów. Fakt przyjęcia do dru-

ku ww. publikacji potwierdza podpisem kierownik studiów doktoranckich. 

7. Publikacje, które nie zostaną zarejestrowane w bazie Dorobku Naukowego Pracowników 

AJD Biblioteki Głównej do dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia konkursu nie 

zostaną uwzględnione w punktacji.  

8. Punkty za daną publikację mogą być przyznane tylko raz. Uwzględnienie w postępowaniu 

konkursowym punktów za publikację przyjętą do druku uniemożliwia przyznanie punk-

tów za tą samą publikację w momencie jej ukazania się w druku. 

9. We wniosku należy udokumentować tylko dorobek naukowy uzyskany w ubiegłym roku 

akademickim, tj. w okresie od 1. października do 30. września roku akademickiego po-

przedzającego rok, na który stypendium ma być przyznane. 

10. Doktorant czwartego roku studiów musi na wniosku zaznaczyć dyscyplinę nauki, w ra-

mach której ma otwarty przewód doktorski. 

11. Doktoranci II-IV roku studiów do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego do-

łączają wykaz działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Re-

gulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania  

stypendium doktoranckiego doktorantom  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na Wydziale Filologiczno-Historycznym na rok akademicki 20...../20..... 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………..……………………………  

Nr PESEL:  

Rok studiów……..……….…… Studia stacjonarne/niestacjonarne*) Nr albumu .......................... 

Adres do korespondencji …………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………. 

Tel. kontaktowy ………………………………………….E-mail ………………….………………... 

Dyscyplina naukowa …………………………………………………….…………………………… 

Opiekun naukowy/promotor …………………………………….…………………………………… 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na rok akademicki ..............................  

Uzasadnienie wniosku ……………………………….…………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że:  

 zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Regulami-

nem przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Często-

chowie;  

 świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświad-

czeń stwierdzam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

 

 

……………      ……….........................................  
            data  podpis doktoranta  

*) niewłaściwe skreślić 



Ocena opiekuna naukowego/promotora 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………      ………….........................................  
      data               podpis opiekuna naukowego/promotora  

 

Opinia Kierownika Studiów Doktoranckich  

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

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

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

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

 

……………      ………….........................................  
      data               podpis kierownika studiów doktoranckich  

Opinia Komisji Doktoranckiej Wydziału 

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

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

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

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

 

 

……………      …………….........................................  
      data              podpisy człomków Komisji Doktoranckiej  

Decyzja Rektora 

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

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

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

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

 

 

………………............................... 

Częstochowa, dnia ……………….      podpis Rektora 



Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania  

stypendium doktoranckiego doktorantom  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na rok akademicki 20...../20..... 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………………..……………………………  

Nr PESEL:  

Rok studiów……..……….…… Studia stacjonarne/niestacjonarne*) Nr albumu .......................... 

Adres do korespondencji …………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………. 

Tel. kontaktowy ………………………………………….E-mail ………………….………………... 

Dyscyplina naukowa …………………………………………………….…………………………… 

Opiekun naukowy/promotor …………………………………….…………………………………… 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium doktoranckiego na rok akademicki ..............................  

Uzasadnienie wniosku ……………………………….…………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że:  

 zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Regulami-

nem przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Często-

chowie;  

 świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświad-

czeń stwierdzam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

 

 

……………      ……….........................................  
            data  podpis doktoranta  

*) niewłaściwe skreślić 



Ocena opiekuna naukowego/promotora 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………      ………….........................................  
      data               podpis opiekuna naukowego/promotora  

 

Opinia Kierownika Studiów Doktoranckich  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………      ………….........................................  
      data               podpis kierownika studiów doktoranckich  

 



Wypełnia Doktorancka Komisja Wydziału (DKW) 

I. Dotyczy doktorantów I roku:  

 uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku postępowania rekrutacyjnego………….………  

II. Dotyczy doktorantów II i III roku: 

 oceny średniej z kursów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim objętych ra-

mowym programem studiów doktoranckich, wziętej ze współczynnikiem wagowym 

20/100 ……………………………………………………………………………………………... 

 oceny średniej z prowadzonych w poprzednim roku akademickim zajęć dydaktycznych, 

wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100 ………………………………………..……… 

 aktywności publikacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, wziętej ze współczynni-

kiem wagowym 40/100 ……………………………………..………………………………….... 

 aktywności organizacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, wziętej ze współczynni-

kiem wagowym 20/100 ………………………………………..……………………………….... 

III. Dotyczy doktorantów IV roku: 

 oceny średniej z kursów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim objętych ra-

mowym programem studiów doktoranckich, wziętej ze współczynnikiem wagowym 

1/100 ……………………………………………………………………………………………….. 

 oceny średniej z prowadzonych w poprzednim roku akademickim zajęć dydaktycznych, 

wziętej ze współczynnikiem wagowym 20/100 ………………………………….……………. 

 aktywności publikacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, wziętej ze współczynni-

kiem wagowym 59/100 ……………………………….…………………………………………. 

 aktywności organizacyjnej z poprzedniego roku akademickiego, wziętej ze współczynni-

kiem wagowym 20/100 …………………………………………………………………………… 

 

Rekomendacja Doktoranckiej Komisji Wydziałowej (DKW) 

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

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

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

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

 

……………          ……………..............................          …………………………............  
       data                     podpis przewodniczącego komisji                  podpis przedstawiciela doktorantów   

 

Decyzja Rektora 

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

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

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

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

 

………………............................... 

Częstochowa, dnia ……………….      podpis Rektora 


