
ZARZĄDZENIE R-54/2012 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie: sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu w celu ubiegania się o stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia.  

 

Na podstawie: 

- art. 199c ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity 

tekst Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 

- § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania 

doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271), 

 

z a r z ą d z a m,        co następuje: 

§ 1 

 

1. Ustalam zasady wyłaniania grupy 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

w danym roku akademickim, dla celów ubiegania o stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. 

Dydaktycznych i Studenckich, Dziekanom Wydziałów i  Kierownikowi Działu Spraw 

Studenckich, każdemu w zakresie jego działania. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik  
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Załącznik  

do zarządzenia R-54/2012 

z dnia 26.09.2012 r. 

 

 

ZASADY WYŁANIANIA GRUPY 5% NAJLEPSZYCH W DANEJ DZIEDZIENIE 

DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU W CELU UBIEGANIA SIĘ 

O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DANYM ROKU 

AKADEMICKIM 

 

1. Podstawą do ustalenia grupy 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów jest 

liczba doktorantów według sprawozdania GUS S-12 na dzień 31 grudnia roku 

akademickiego, z którego wyliczana jest średnia arytmetyczna. 

2. Grupę 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów tworzy się na podstawie 

średniej arytmetycznej ocen z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

w danym roku akademickim.  

3. Jeśli przy ustalaniu grupy 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów na ostatniej 

pozycji z identyczną średnią ocen znajdzie się więcej niż jeden doktorant, to na listę 

wpisuje się wszystkich doktorantów posiadających tę samą średnią ocen. 

4. Przy obliczaniu liczby doktorantów w danej dziedzinie odpowiadającej grupie 5% 

liczbę zaokrągla się w górę do pełnej liczby całkowitej. 

5. Wyliczenie średniej ocen doktorantów i ustalenie grupy 5% najlepszych w danej 

dziedzinie doktorantów oraz sporządzenie rankingu winno być dokonane przez 

dziekanat wydziału w dniu następującym po dniu zakończenia danego roku 

akademickiego. 

6. Listy podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu  

zawierające grupę 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów przekazuje się 

Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do  

5 października oraz do Działu Spraw Studenckich w formie elektronicznej. Listy 

z poszczególnych kierunków powinny zawierać następujące dane doktoranta: 

nazwisko i imię, numer albumu, średnia ocen. 

7.  Ogłoszenie grupy 5% najlepszych w danej dziedzinie doktorantów odbywa się na 

stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci/pomoc materialna/stypendia 

ministra według numeru albumu doktoranta i średniej ocen. 

 


