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załącznik 

do zarządzenia nr 70  

Rektora UŁ 

z dnia 18.12.2020 r. 

 

 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA DOKTORANTÓW 

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
 
 

§ 1 

 

1. Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady przyznawania i wypłacania w Uniwersytecie Łódzkim nagród z budżetu 

Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Rektorze, należy przez to rozumieć Prorektora ds. 

studenckich i jakości kształcenia. 

3. Nagrody Rektora mają na celu: 

1) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni; 

2) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego; 

3) nagradzanie doktorantów za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska doktoranckiego 

Uniwersytetu Łódzkiego; 

4) nagradzanie doktorantów za wybitne osiągnięcia sportowe, które promują Uczelnię. 

 

§ 2 

 

1. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków pochodzących z budżetu Prorektora ds. studentów 

i jakości kształcenia. 

2. Pula środków przeznaczonych na budżet Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia nie jest stała, tzn. 

w każdym roku wielkość środków przeznaczonych na nagrody może ulegać zmianie. 

3. Wysokość nagrody oblicza się na podstawie uzyskanych punktów po korekcie dokonanej przez Rektora (§ 

4 ust. 17 niniejszego Regulaminu) przy zastosowaniu wzoru: 

Wartość 1 punktu = [Pula środków – (Suma nagród dla osób z § 4 ust. 7, 8, 9)]/Sumę punktów uzyskanych 

przez wszystkich wnioskujących. 

4. Nagrody przyznaje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów oraz innych 

podmiotów Uczelni, na rzecz których wnioskodawca wykazuje aktywność. 

 

§ 3 

 

1. Nagrody Rektora mogą być przyznane doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie działającym 

w następujących organach samorządu doktorantów oraz gremiach: 

1) Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów UŁ; 

2) Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów; 

3) Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów; 

4) Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów; 

5) Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów; 

6) Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla doktorantów; 

7) Radzie Osiedla Akademickiego; 

8) Radach Mieszkańców poszczególnych Domów Studenckich, 

a także doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego: 

9) będącym członkami Senatu UŁ; 

10) będącym przedstawicielami doktorantów w Radzie Bibliotecznej; 

11) będącym członkami pocztu sztandarowego; 
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12) reprezentującym doktorantów UŁ na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów;  

13) będącym aktywnymi członkami kół naukowych; 

14) będącym aktywnymi członkami komisji rektorskich i senackich; 

15) wybitnie angażującym się w rozwój i promocję Uczelni również poprzez osiąganie wysokich wyników 

sportowych; 

16) będącym aktywnymi członkami chóru akademickiego UŁ; 

17) podejmującym inne działania mające na celu promocję studiów doktoranckich na UŁ. 

2. Doktorant, który został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać nagrody do momentu zatarcia tej 

kary. 

 

§ 4 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występuje zainteresowany doktorant UŁ, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. Wniosek o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Każde wskazane we wniosku osiągnięcie doktoranta wymaga stosownego potwierdzenia.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz informacją do celów podatkowych (wzór określa załącznik nr 2 

i 3 do niniejszego Regulaminu) stanowiącą część wniosku, należy złożyć w Centrum Obsługi Studentów 

i Doktorantów – Sprawy Bytowe w terminie: 

1) od 2 do 20 stycznia w semestrze zimowym; 

2) od 2 do 20 czerwca w semestrze letnim. 

4. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów zgłasza kandydatury osób wskazanych w § 3 ust. 1 na 

podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1. Każdy wniosek musi zawierać uzasadnienie przyznania 

nagrody, a także propozycję korekty punktacji uwzględniającą opinie i zaświadczenia innych podmiotów 

Uczelni, na rzecz których wnioskodawca wykazuje aktywność, na przykład: dziekana, prodziekana, 

kierownika domu studenckiego, dyrektora Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, przewodniczącego 

odpowiednich komisji, przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów lub Wydziałowej 

Rady Samorządu Doktorantów (i jego zastępcy) itp. W przypadku wykazania osiągnięć sportowych 

wnioskodawca przedstawia zaświadczenie wystawione przez AZS. 

5. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów przyznaje punkty w sześciu przedziałach za następującą 

działalność na rzecz doktorantów Uczelni: 

1) przedział I: 0–10 punktów – 2 punkty za każdorazowe uczestnictwo w poczcie sztandarowym lub 

udział (jako wykonawca) w koncercie chóru akademickiego – potwierdzone zaświadczeniem;  

2) przedział II: 0–30 punktów za:  

a) aktywne członkostwo w pracach Rady Mieszkańców Domu Studenckiego – maks. 5 punktów 

(1 punkt za każde spotkanie w ramach Rady Mieszkańców Domu Studenckiego, w którym wziął 

udział doktorant), 

b) aktywne członkostwo w pracach Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów 

– maks. 10 punktów (1 punkt za każde posiedzenie, w którym wziął udział doktorant), 

c) aktywne członkostwo w pracach Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach 

Studenckich dla doktorantów – maks. 10 punktów (1 punkt za każde posiedzenie, w którym 

wziął udział doktorant), 

d) aktywne członkostwo w pracach Uczelnianej lub Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej 

Doktorantów – maks. 15 punktów (3 punkty za każde posiedzenie, w którym wziął udział 

doktorant), 

e) pełnienie funkcji Przewodniczącego:  

− Rady Mieszkańców Domu Studenckiego – 3 punkty, 

− Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 3 punkty, 

− Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla doktorantów 

– 3punkty, 



3 

 

− Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 6 punktów, 

− Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 6 punktów, 

f) pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego: 

− Rady Mieszkańców Domu Studenckiego – 2 punkty, 

− Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 2 punkty, 

− Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla doktorantów 

– 2 punkty, 

− Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 4 punkty, 

− Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów – 6 punktów; 

3) przedział III: 0–60 punktów za: 

a) aktywne uczestnictwo w pracach Senatu UŁ – maks. 20 punktów (2 punkty za uczestnictwo 

w roboczych i uroczystych posiedzeniach Senatu UŁ), 

b) aktywne uczestnictwo w pracach Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – maks. 

10 punktów (1 punkt za każde posiedzenie, w którym wziął udział doktorant), 

c) aktywne uczestnictwo w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – maks. 

20 punktów (2 punkty za każde posiedzenie, w którym wziął udział doktorant), 

d) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Osiedla Akademickiego – maks. 5 punktów (1 punkt za 

każde posiedzenie, w którym wziął udział doktorant), 

e) reprezentowanie doktorantów na zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów – maks. 

10 punktów (2 punkty za każdy zjazd, w którym wziął udział doktorant), 

f) aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego – maks. 2 punkty (1 punkt za jedno koło), 

g) aktywne uczestnictwo w pracach Uczelnianych komisji (np. senackiej, rektorskiej, 

dyscyplinarnej) – maks. 20 punktów (2 punkty za każde posiedzenie, w którym wziął udział 

doktorant), 

h) aktywne uczestnictwo w pracach innych organizacji Uniwersytetu Łódzkiego zrzeszających 

doktorantów UŁ – maks. 2 punkty (1 punkt za jedną organizację), 

i) pełnienie funkcji Przewodniczącego: 

− Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – 3 punkty, 

− Rady Osiedla Akademickiego – 6 punktów, 

j) pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza: 

− Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – 2 punkty, 

− Rady Osiedla Akademickiego – 4 punkty;  

4) przedział IV: 0–30 punktów – osiągnięcie wysokich wyników sportowych, za: 

a) I miejsce w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów – 10 punktów,  

b) III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski – 10 punktów,  

c) II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski – 15 punktów,  

d) I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski – 20 punktów,  

e) III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS/ Mistrzostwach Polski Seniorów/ Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski – 15 punktów,  

f) II miejsce w Mistrzostwach Polski AZS/ Mistrzostwach Polski Seniorów/ Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski – 20 punktów,  

g) I miejsce w Mistrzostwach Polski AZS/ Mistrzostwach Polski Seniorów/ Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski – 25 punktów;  

5) przedział V: 0–40 punktów – osiągnięcie wysokich wyników sportowych, za: 

a) V–VIII miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy – 20 punktów,  

b) II–IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy – 30 punktów,  

c) I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy – 35 punktów,  

d) V–VIII miejsce w Mistrzostwach Europy – 30 punktów,  

e) II–IV miejsce w Mistrzostwach Europy – 35 punktów,  

f) I miejsce w Mistrzostwach Europy – 40 punktów;  
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6) przedział VI: 0–50 punktów – osiągnięcie wysokich wyników sportowych, za: 

a) V–VIII miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata – 30 punktów,  

b) II–IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata – 35 punktów,  

c) I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata – 40 punktów,  

d) V–VIII miejsce na Uniwersjadzie – 20 punktów,  

e) II–IV miejsce na Uniwersjadzie – 30 punktów,  

f) I miejsce na Uniwersjadzie – 40 punktów,  

g) V–VIII miejsce w Mistrzostwach Świata – 35 punktów,  

h) II–IV miejsce w Mistrzostwach Świata – 40 punktów, 

i) I miejsce w Mistrzostwach Świata – 45 punktów, 

j) IX–XVI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich – 35 punktów,  

k) V–VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich – 40 punktów,  

l) II–IV miejsce na Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich – 45 punktów,  

m) I miejsce na Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich – 50 punktów.  

6. Punkty przyznawane są w ramach przedziałów, o których mowa w ust. 5. W pierwszej kolejności punkty 

za poszczególne aktywności sumowane są w ramach odpowiadających im przedziałów, a następnie 

sumuje się wartości poszczególnych przedziałów. Maksymalna suma wartości wszystkich przedziałów 

wynosi 220 punktów. 

7. Suma przyznanych punktów dla poszczególnych przedziałów nie może być wyższa niż ustalone wartości 

maksymalne tych przedziałów. 

8. Za sumienne pełnienie funkcji Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów przysługuje 

nagroda w wysokości 80% maksymalnej wartości nagrody (§ 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu). Pozostałe 

do maksymalnej wartości nagrody 20% Przewodniczący może uzyskać na zasadach ogólnych, chyba że 

Rektor zdecyduje inaczej. Opinię o sumienności wypełniania funkcji wystawia Rektor lub Dyrektor 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów. 

9. Za sumienne wypełnianie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

przysługuje nagroda w wysokości 65% maksymalnej wartości nagrody (§ 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu). 

Pozostałe do maksymalnej wartości nagrody 35% Zastępca Przewodniczącego może uzyskać na zasadach 

ogólnych. Opinię o sumienności wypełniania funkcji wystawia Przewodniczący Uczelnianej Rady 

Samorządu Doktorantów. 

10. Za sumienne wypełnianie funkcji Sekretarza Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów przysługuje 

nagroda w wysokości 50% maksymalnej wartości nagrody (§ 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu). Pozostałe 

do maksymalnej wartości nagrody 50% Sekretarz może uzyskać na zasadach ogólnych. Opinię 

o sumienności wypełniania funkcji wystawia Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. 

11. Punkty za poszczególną działalność na rzecz doktorantów i Uczelni przyznane mogą być wyłącznie 

w przypadku załączenia do wniosku pozytywnej opinii bądź zaświadczenia wydanych przez uprawniony 

organ, odnoszących się do wskazanej działalności i liczby posiedzeń/spotkań (jeśli punktacja jest zależna 

od tego). 

12. Wystawienie negatywnej opinii (lub jej brak) przez uprawniony organ lub podmiot oznacza, że 

w opiniowanej dziedzinie aktywności przyznano 0 punktów. 

13. Punkty za działalność, o której mowa w ust. 5 pkt 1–3, mogą być przyznane jednej osobie tylko raz za 

wyszczególniony rodzaj aktywności bez względu na liczbę sprawowanych funkcji i tylko za aktywność 

w semestrze, za który składany jest wniosek. 

14. Punkty za wysokie osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 5 pkt 4–6, mogą być przyznane jednej 

osobie tylko raz za poszczególne osiągnięcie, uzyskane w danym semestrze za który przyznawana jest 

nagroda. 

15. Punkty za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznane tylko doktorantowi, który nie otrzymuje 

stypendium Rektora UŁ dla najlepszych doktorantów przyznanego na podstawie wykazanych osiągnięć 

sportowych. 
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16. Zgłoszenie, w formie tabeli, zawierające imię, nazwisko i numer albumu doktoranta wraz z punktacją 

końcową składa Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Rektorowi w terminie: 

1) do 30 stycznia w semestrze zimowym; 

2) do 30 czerwca w semestrze letnim. 

17. Rektor, po otrzymaniu wniosków, o których mowa w ust. 3 i zapoznaniu się z ich merytorycznym 

uzasadnieniem, podejmuje indywidualne decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody. Rektor 

może posiłkować się opinią podmiotów wskazanych w § 3. 

18. Rektor ma prawo do skorygowania liczby punktów, o których mowa w ust. 5, na podstawie 

zobiektywizowanych sposobów weryfikacji aktywności wnioskodawców, np. uwzględniając listy 

obecności, protokoły lub sprawozdania z posiedzeń itp.  

19. Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe informuje przewodniczącego Uczelnianej 

Rady Samorządu Doktorantów o decyzji Rektora, o której mowa w ust. 17. 

20. Nagrody Rektora przyznawane są dwa razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze) i wypłacane do 

końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podjęte decyzje Rektora na konta bankowe 

podane przez doktorantów. 

21. Jednostką odpowiedzialną za realizację wypłaty nagród jest Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów 

– Sprawy Bytowe. 

 

§ 5 

 

1. Nagrody przyznaje się w zależności od zasług i osiągnięć doktoranta. 

2. W przypadku uzyskania przez doktoranta zerowej liczby punktów Rektor podejmuje decyzję odmowną 

w kwestii przyznania nagrody. 

3. O stawkach nagród poszczególnych stopni decyduje Rektor, przy czym minimalna wartość nagrody nie 

może być niższa niż 100 zł, a maksymalna wyższa niż 3000 zł, chyba że Rektor postanowi inaczej. 

 

§ 6 

 

1. Członkom Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów i Senatu UŁ z grupy doktorantów przysługuje 

nagroda specjalna na zakończenie kadencji danego organu w przypadku spełnienia następujących 

warunków: 

1) sumiennego wypełniania obowiązków przez całą kadencję danego organu (opinię o sumienności 

wypełniania obowiązków wystawia Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, 

Przewodniczącemu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów opinię wystawia Rektor lub Dyrektor 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów); 

2) składania wniosków o nagrodę w dwóch poprzednich semestrach; 

3) złożenia pisemnego wniosku Dyrektorowi Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów w terminie do 

30 listopada w roku zakończenia kadencji, wraz z oświadczeniem do celów podatkowych (załącznik 

nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu). 

2. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 nagroda przyznawana jest w wysokości minimum 150% ostatniej nagrody 

i wypłacana do 31 grudnia w roku, w którym został złożony wniosek. 

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, doktorant może otrzymać jeden raz bez względu na liczbę i rodzaj 

pełnionych funkcji oraz długość kadencji. 

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może odmówić przyznania nagrody, o której mowa w ust. 1. Od 

odmownej decyzji Rektora wnioskującym nie przysługuje odwołanie. 


