
Ogłoszenie wyników konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego 

 

Komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej w dniu 14 grudnia br. 

rozpatrzyła wnioski doktorantów szkół doktorskich w konkursie na zwiększenie stypendium 

doktoranckiego. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała o przyznaniu 

zwiększenia stypendium doktoranckiego następującym doktorantom: 

A Szkoła Doktorska 

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, rok II 

• Andrzej Juchniewicz, literaturoznawstwo  

• Monika Lubińska, literaturoznawstwo 

• Marcelina Pietryga, językoznawstwo 

• Monika Szafrańska, literaturoznawstwo 

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, rok III 

• Jacek Bielawa, literaturoznawstwo 

• Paweł Golda, językoznawstwo 

• Judyta Mężyk, językoznawstwo 

Obszar nauk społecznych, rok II 

• Jakub Hanc, nauki prawne 

• Zofia Kołodziej, nauki prawne 

• Maciej Langer, nauki prawne 

• Anna Maria Rizzo, nauki prawne 

• Jakub Wyczik, nauki prawne 

• Aleksandra Żenda, psychologia 

Obszar nauk społecznych, rok III 

• Wojciech Panek, nauki prawne 

• Karolina Prażmowska, nauki prawne 

• Emilie Szwajnoch, nauki o polityce i administracji 

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, rok II 

• Joanna Grelska, nauki fizyczne 

• Adam Krain, nauki biologiczne 

• Krzysztof Kupczak, nauki o Ziemi i środowisku 

• Katarzyna Nowak, nauki o Ziemi i środowisku 

• Natalia Soszka, nauki chemiczne 

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, rok III 

• Reyhaneh Seyed Alian, nauki biologiczne 

• Daniel Lach, nauki chemiczne 

• Julia Korzuch, nauki chemiczne 

 



B Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska 

1. Rok II 

- Weronika Patuła, nauki o Ziemi i środowisku 

2. Rok III  

-Hedvig Csapo, nauki o Ziemi i środowisku 

 

Doktoranci, którzy nie otrzymali stypendium otrzymają odpowiednią informację. 

Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 217 Rektora UŚ z dnia 15 grudnia zwiększenie stypendium wynosi 14 

procent wynagrodzenie profesora, czyli 897,40 PLN brutto i wypłacane będzie razem ze stypendium 

doktoranckich w ostatnim dniu każdego miesiąca.  

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich jest finansowane w ramach programu 

UŚ pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, ze środków pozyskanych w związku z udziałem 

Uniwersytetu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z 

Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025. 


