*Po opracowaniu niniejszego dokumentu należy z niego usunąć wszystkie przypisy.
Załącznik nr 2

Kraków, ………………….

Do
prof. dr hab. Michał Ostrowski
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
UJ
Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z realizacją projektu ………………………………… 1 o numerze
………………………… przyznanego w konkursie …………………….2 zwracam się z prośbą
o otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej NŚiP UJ dla …3 doktoranta/ów, którzy będą realizować
zadania projektu w dyscyplinie.……………….…..4 w programie kształcenia ………………..………..5
Do czasu powołania promotora opiekunem naukowym doktoranta będzie ……………………...……….
Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej planowane jest na ……………………………………….
Stypendium doktoranckie w Szkole Doktorskiej NŚiP UJ będzie finansowane następująco (w punktach
a) b) c) podano przykładowy schemat finansowania, który może być modyfikowany w zależności od
specyfiki projektu):
a) 1-24 miesiąc kształcenia6: 100% ze środków projektu, co daje łącznie 2 779,40 zł/miesiąc *24
miesiące
= 66 705,60 złotych
b) 25-36 miesiąc kształcenia7: 100% ze środków projektu, co daje łącznie 4 281,77 zł/miesiąc *12
miesięcy = 51 381,24 złotych
c) 37-48 miesiąc kształcenia7: 100% ze środków pośrednich projektu, co daje łącznie 4 281,77
zł/miesiąc *12 miesięcy = 51 381,24 złotych
W przypadku odbycia oceny śródokresowej przed upływem 24 miesiąca kształcenia doktoranta różnica
wymaganego zwiększenia stypendium w kwocie 1 502,37 zł/miesiąc finansowana będzie ze
środków………………….. do 24 miesiąca kształcenia doktoranta.
Zobowiązuję się także do pokrycia ze środków …………………………. ewentualnych kosztów
związanych z kształceniem doktoranta nie finansowanych z budżetu szkoły doktorskiej oraz kosztów
związanych z jego rekrutacją.
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Np. Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
Np. OPUS, TEAM-NET
3 Liczba miejsc
4 Np. nauki fizyczne
5 Np. fizyka, biofizyka, astronomia
6
Całkowita minimalna kwota stypendium przed oskładkowaniem i pozostałymi należnościami (m.in. ZUS): 2779,40
PLN/miesiąc
7 Całkowita minimalna kwota stypendium przed oskładkowaniem i pozostałymi należnościami (m.in. ZUS): 4281,77
PLN/miesiąc
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W przypadku, gdyby do Szkoły Doktorskiej NŚiP UJ została zrekrutowana osoba posiadająca
orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym
mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stypendium doktoranckie zostanie zwiększone o 30% kwoty
wskazanej w Art. 209, ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce”. Jeśli wskazana w punkcie a) wysokość stypendium będzie wyższa niż kwota, o której mowa
w zdaniu powyżej stypendium wypłacane będzie w zaplanowanej wysokości. Jeśli stypendium z pkt a)
nie spełnia tego wymogu różnica wymaganej kwoty pokryta zostanie ze środków………….……..…….
Jeśli planowana wyżej wysokość stypendium będzie przekraczała tą sumę, to będzie wypłacane
niezmniejszone stypendium jak zaplanowano. Środki na ewentualne zwiększenie stypendium
pochodzić będą z …………………………………. .
Jestem świadom, że (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Art. 209
ust. 8 pkt ) doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia
kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w
którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Łączny okres
otrzymywania stypendium nie może przekroczyć 4 lat.
Ogłoszenie o planowanej w projekcie rekrutacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Szkoły
Doktorskiej NŚiP. Niezależnie od tego kierownik projektu rozpropaguje tę rekrutację w światowym
i polskim środowisku badawczym oraz umieści ogłoszenia o rekrutacji na stronach internetowych
prezentujących takie informacje, w tym na stronie https://euraxess.ec.europa.eu/.
Równocześnie, po uzgodnieniu z kierownikiem programu kształcenia…………………………………..
proponuję powołanie wspólnej komisji rekrutującej do wyłonienia kandydata(ów) do projektu
spełniającego(ych) równocześnie wymagania rekrutacji do Szkoły Doktorskiej NŚiP.
Proponuję komisję rekrutującą w następującym składzie: Kierownik grantu oraz 2 - 3 członków komisji
wchodzących w skład komisji rekrutującej w naborze regularnym.
1) Kierownik grantu ……………………….………
2) …………………………………………………..
3) …………………………………………………..
4) …………………………………………………..
5) …………………………………………………..
Z poważaniem,
…………………………………………….
(Kierownik grantu)
Kontrasygnata: ……………………..
(Dyrektor Jednostki/ dysponent środków)
Akceptacja: ………………………………………..
(Dziekan wydziału prowadzącego dany program kształcenia)

Akceptacja: ..............................................
(Kierownik programu kształcenia)
Akceptacja: ..............................................
(Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych)

Załącznik:
1. Potwierdzenie z Centrum Wsparcia Nauki UJ o możliwości finansowania stypendiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych UJ ze środków grantu.

