PAKIET INFORMACYJNY DLA DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ
NAUK HUMANISTYCZNYCH UJ
I. Informacje podstawowe

Doktorantów obowiązuje Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ: https://
human.phd.uj.edu.pl/documents/142297268/142652685/Regulamin/ fb837468-08b1-490d-8616405ddc9411ce
Adres Szkoły (do listopada 2021):

ul. Czapskich 4, p. 310
31-110 Kraków
sdnh@uj.edu.pl (skrzynka używana przez sekretariat Szkoły w sprawach administracyjnych)
Dyrektor Szkoły:

Dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, prof. UJ
human@uj.edu.pl
Kierownicy Programów Doktorskich (we wszystkich sprawach związanych z programem doktorskim,
prosimy o kontakt z Kierownikami Programów):

Archeologia - dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ (archeology.phd@uj.edu.pl)
Filozofia - dr hab. Michał Bohun, prof. UJ (email: philosophy.phd@uj.edu.pl)
Historia - dr hab. Andrzej Marzec (history.phd@uj.edu.pl)
Językoznawstwo - dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ (linguistics.phd@uj.edu.pl)
Literaturoznawstwo - dr hab. Jerzy Franczak, prof. UJ (literary.phd@uj.edu.pl)
Nauki o kulturze i religii - dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ (email: culturereligion.phd@uj.edu.pl)
Nauki o sztuce - dr hab. Anna Nacher, prof. UJ (arts.phd@uj.edu.pl)
Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy - dr hab. Krzysztof Kowalski (interdisciplinary.phd@uj.edu.pl)
Pracownicy administracyjni Szkoły:
inż. Anna Krupa
mgr Julia Matoga
sdnh@uj.edu.pl
Sprawy Doktorantów nie związane bezpośrednio ze Szkołą:
mgr Wioletta Pugacewicz
mgr Monika Nowicka
Towarzystwo Doktorantów UJ
ul. Czapskich 4, p. 14

Towarzystwo Doktorantów UJ Czapskich 4, p. 14 https://doktoranci.uj.edu.pl

II. Sprawy stypendialne, inne uprawnienia oraz skreślenie z listy

1. Zarządzenie JM Rektora UJ w sprawie wypłacania i zwrotu stypendium doktoranckiego z dnia 30
września 2019 (https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/143315552/zarz_73_2019.pdf/ b4bc0ced-d8c64990-9c60-46e2beb61de6)
2. Obowiązują stypendia ustawowe (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018
roku) Ustawa precyzuje wysokość stypendium w odniesieniu do wynagrodzenia profesora: 37% do
oceny śródokresowej i 57% po ocenie śródokresowej. Wynagrodzenie profesora (stawka z zarządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001838/O/D20181838.pdf) to: 6410,00 PLN.
Uzyskana kwota - 2371,70 PLN - jest brutto. Do niej wlicza się składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne (opcjonalna).

Wnioski o stypendia składa się poprzez system USOSweb.
3. Stypendia będą wypłacane do 10 każdego miesiąca.
4. Stypendium ustawowego nie otrzymują: 1. Doktorzy oraz 2. Osoby, które mają refinansowanie
stypendium z innych źródeł.
5. Doktorantom niepełnosprawnym przysługuje, zgodnie z zapisami ustawowymi, zwiększenie
stypendium o 30 proc. stawki przed oceną śródokresową.
6. Doktoranci mają prawo do kredytu studenckiego. Kontakt w tej sprawie: stypendia@uj.edu.pl

7. Skreślenie z listy doktorantów Szkoły. Ustawa w art. 203 precyzuje kryteria skreślenia z listy. Są to: A.
Negatywny wynik oceny śródokresowej, B. Niezłożenie rozprawy doktorskiej w terminie
przewidzianym w indywidualnym planie badawczym, C. Rezygnacji z kształcenia, D.
Niezadawalających postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, E. Niewywiązywania się z
obowiązków nałożonych przez Regulamin Szkoły.
III. Sprawy socjalne
1. Zakwaterowanie: TDUJ dysponuje miejscami w Domu Doktoranta tj. Bydgoska 19B. Wniosek należy
wypełnić w systemie USOS. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na
stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich", a następnie wybrać właściwy
wniosek. Gdyby doktoranci mieli problem ze złożeniem wniosku, albo gdyby mieli jakieś pytania co do
miejsc w Domu Doktoranta, to powinni się skontaktować pod adresem na email kpmdoktoranci@uj.edu.pl, tel. 506006086, albo napisać na ogólny email doktoranci@uj.edu.pl.

2. Karta Multisport. Doktorat może za pośrednictwem Klubu Doktorantów Szkoły Doktorskiej zakupić
kartę Multisport Plus. Szczegóły u szefostwa Klubu.
3. Doktoranci mogą korzystać z infrastruktury sportowej UJ na zasadach określonych przez Studium
wychowania fizycznego i sportu (https://swfis.uj.edu.pl/)

IV. Sprawy pozostałe:
1. Aktywacja konta w domenie @doctoral.uj.edu.pl : https://pomocit.uj.edu.pl/poczta („dla studentów i
doktorantów”)
2. Klub Doktoranta SDNH (prezydent i zarząd klubu)/Jagiellonian Doctoral School in the Humanitites
Common Room (Lokal: Czapskich 4, p. 310b). Wybory Prezydenta i Zarządu. Regulamin Klubu.
Urządzenie Klubu.
3. Kwestia uczestnictwa w lektoratach: Jagiellońskie Centrum Językowe.
4. Korzystanie z zaplecza bibliotecznego: Biblioteka Jagiellońska
V. Sprawy organizacyjne i naukowe
1. Wpisy na zajęcia w USOS do 31.08.2021 r. (Możliwość zmiany lub wypisania się z kursu możliwe
będzie do 15.09.2021 r. Po tym terminie żadne zmiany nie będą możliwe).
2. W sprawie realizacji programu kształcenia i uczestnictwie w programie doktorskim obowiązuje
Zarządzenie JM Rektora UJ nr 54 z 2 czerwca 2020 o powołaniu programów doktorskich:
https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora?
p_p_id=56_INSTANCE_Ca5y&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=145417882&widok=ogloszenie
KAMIENIE MILOWE
3. Zgodnie z Ustawą każdy doktorant musi zwrócić się o wyznaczenie promotora najpóźniej do 3
miesięcy od momentu rozpoczęcia kształcenia.
4. Powołanie Komitetu Doktorskiego - najpóźniej do 6 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole.
Komitet - wsparcie naukowe dla Doktoranta.
5. Przygotowanie INDYWIDUALNEGO PLANU BADAWCZEGO - do końca 12 miesiąca od momentu
rozpoczęcia kształcenia w Szkole (czyli dnia wpisu). Wzór IPB zostanie udostępniony do końca
października.
6. Ocena śródokresowa - po upływie 24 miesiąca kształcenia w Szkole.

