ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich
oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na
stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem,
stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania postanowień
zawartych w Regulaminie, o którym mowa w § 1.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw
Nauczania.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada
2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR

(Dział Organizacyjny-2012)

Załącznik
do zarządzenia Nr 43/2012
z dnia 10 maja 2012 r.

REGULAMIN
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stypendia doktoranckie są finansowane w szczególności w ramach środków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późniejszymi zmianami), będących w dyspozycji wydziałów.
2. Na wniosek dziekana rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, kierując
się możliwościami finansowymi wydziału, określa na każdy rok akademicki liczbę stypendiów
doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz
proponowaną wysokość pojedynczego stypendium doktoranckiego.
3. Liczbę stypendiów doktoranckich, o których mowa w ust. 2, określa się
poszczególne lata studiów doktoranckich i ewentualnie dyscypliny naukowe.

z podziałem na

§2
1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może otrzymać
doktorant, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji
badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni
oraz
2) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem
studiów doktoranckich i wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu
rozprawy doktorskiej.
3. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego kierownikowi studiów
doktoranckich w terminie do 5 października. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla
pierwszego roku studiów doktoranckich – stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
a dla drugiego roku i kolejnych lat studiów – Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego
do Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Rektora.
5. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech członków powołanych spośród nauczycieli
akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego,
w
tym
kierownik
studiów
doktoranckich,
który
pełni
funkcję
przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów.
6. Komisja po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, sporządza listę
rankingową doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego, którą
przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 15 października.
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7. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.
§3
1. Doktorant studiujący jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Wrocławskim, może otrzymać stypendium doktoranckie tylko na jednym
kierunku studiów, według własnego wyboru.
2. Pobieranie świadczeń w ramach pomocy materialnej i stypendium doktorskiego nie stanowi
przeszkody w pobieraniu stypendium doktoranckiego.
§4
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok akademicki.
2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor, po zasięgnięciu
opinii dziekana i kierownika studiów doktoranckich, może podjąć decyzję o przedłużeniu
okresu pobierania stypendium doktoranckiego, jeśli dziekan zapewni na ten cel środki
finansowe.
3. Stypendium doktoranckie, z wyjątkiem pierwszego, wypłacane jest miesięcznie z góry.
4. Stypendium doktoranckie wypłacane jest w roku akademickim przez okres 12 miesięcy od
października do września, również w okresie niezdolności do uczestniczenia w studiach
z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, a także w trakcie przysługującej uczestnikowi
studiów doktoranckich przerwy wypoczynkowej.
5. Wypłaty stypendium doktoranckiego nie wstrzymuje się także w przypadkach:
1) uczestniczenia doktoranta w badaniach zespołowych, badaniach naukowych poza
jednostką organizacyjną, w tym również poza granicami kraju;
2) pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udział w projektach badawczych lub
odbywanie zagranicznego stażu naukowego.
§5
1. Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60%
minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli
akademickich.
2. Wysokość minimalnych stawek stypendiów doktoranckich ustala Rektor.
3. Wysokość stypendium doktoranckiego może zostać podwyższona na wniosek dziekana, pod
warunkiem posiadania przez wydział środków finansowych na ten cel.
4. Stypendium doktoranckie może być, na wniosek doktoranta, zwiększone o środki finansowe
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Wysokość i kryteria
przyznawania zwiększenia określa odrębny regulamin.
5. O zwiększenie może ubiegać się też doktorant, któremu nie przyznano stypendium
doktoranckiego, pod warunkiem, że znajdzie się on w grupie 30% najlepszych doktorantów.
Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.

§6
1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku:
1)
skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;
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2)
3)
4)
5)

rezygnacji ze studiów doktoranckich;
rezygnacji ze stypendium doktoranckiego;
uzyskania stopnia naukowego doktora;
zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

2. Rektor może wstrzymać wypłatę stypendium doktoranckiego w przypadku niewywiązywania
się stypendysty z obowiązków doktoranta, w szczególności gdy:
1)
nie postępuje zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich;
2)
nie realizuje programu studiów doktoranckich oraz nie prowadzi badań naukowych i nie
składa sprawozdań z ich przebiegu;
3)
nie wywiązuje się z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
3. Wypłatę stypendium doktoranckiego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5
i ust. 2 wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiła przyczyna uzasadniająca utratę prawa do stypendium doktoranckiego lub jego
wstrzymania, a w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§7
Doktorant jest zobowiązany do każdorazowego niezwłocznego informowania kierownika
studiów doktoranckich, a ten Rektora o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 2-4 pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego
stypendium doktoranckiego.
§8
1. Doktorantowi pobierającemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie
krótszym, niż określony w akcie o jego utworzeniu, oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy
doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich, wypłaca się
środki finansowe
w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty pobieranego miesięcznie
stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów
doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
2. Decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust.1, podejmuje Rektor,
na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich i dziekana.

II. Postanowienia końcowe
§9
1. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Rektora.
2. Wszelkie kompetencje Rektora wynikające z niniejszego Regulaminu wykonuje – Prorektor ds.
Nauczania.
3. Decyzja Rektora w sprawie odmowy przyznania stypendium doktoranckiego jest ostateczna.
Nie służy od niej odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie czternastu
dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji na wydziałach niezbędnej do
przyznania stypendium doktoranckiego sprawuje dziekan, a nad przestrzeganiem postanowień
niniejszego Regulaminu – Prorektor ds. Nauczania.
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5. Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca okresu, na jaki zostało ono
przyznane.
6. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
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Data złożenia wniosku

Nazwisko i imię doktoranta ……………………………………………………………………………………… Data urodzenia ………………..…………………….
Wydział ..................................................Nazwa studiów doktoranckich……..………………………………… Nr albumu …….…….
Wpisany na I rok studiów doktoranckich
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………..
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………………

J.M. Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki ………./ ……….
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego na okres od ……………….……………..………. do ………..…………….………..………..
Oświadczam, że nie będę pobierać stypendium doktoranckiego w w/w okresie na

innym kierunku studiów

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania kierownika studiów doktoranckich
o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, pod rygorem odpowiedzialności
dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i wypłacania
stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Wrocławski moich danych osobowych do celów
stypendialnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.

…………….…………..…………………
(data i czytelny podpis doktoranta)

Opinia komisji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego
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Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:

1. Wynik postępowania rekrutacyjnego: ………………………..
2. Ilość miejsc stypendialnych przewidziana dla I roku :
3. Miejsce na liście rankingowej:

……………....

………………..

Komisja pozytywnie/negatywnie* opiniuje wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.

………………………………………………
(data i podpis przewodniczącego komisji)

Decyzja Rektora

Przyznaję/nie przyznaję* stypendium doktoranckie w wysokości ………………zł miesięcznie
(słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

….....................………………………
(data i podpis Rektora)

__________________________
*

niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Data złożenia wniosku
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Nazwisko i mię doktoranta ………………………………………………………………………. Data urodzenia

………………..…………………..…….

Wydział ............................................... Nazwa studiów doktoranckich ……………………………………………… Nr albumu ………..
Wpisany na ……… rok studiów doktoranckich
Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………..
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………

J.M. Rektor
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki ………./ ……….

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego na okres od ………….………………………… do ……………………………………………….
Oświadczam, że nie będę pobierać stypendium doktoranckiego w w/w okresie na

innym kierunku studiów

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania kierownika studiów doktoranckich
o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2-4 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, pod rygorem odpowiedzialności
dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego.
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania
i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Wrocławski moich danych osobowych do celów
stypendialnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.

…………………………………………...
(data i czytelny podpis doktoranta)

Opinia opiekuna naukowego albo promotora
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Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (określić w stosunku do poprzedniego roku
akademickiego):

Przewidywany termin ukończenia rozprawy

…………………………………………...
(data i czytelny podpis opiekuna naukowego albo promotora)

Opinia komisji w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego
Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:

1. Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

w

ramach praktyk zawodowych (określić przydział zajęć

dydaktycznych): …………………………………………………………………………………………………………..

2. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez wydział (tak/nie*)

3.

Wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich:

Nazwa przedmiotu …………………………………………….…….

wynik ……………………………………………….

Nazwa przedmiotu …………………………………………….…….

wynik ……………………………………………….

Nazwa przedmiotu …………………………………………….…….

wynik ……………………………………………….

Średnia ocena z egzaminów objętych programem studiów**:

…………………………………………..

4. Ilość miejsc stypendialnych przewidzianych dla danego roku:

5. Miejsce na liście rankingowej:

………………………………………

…………………

Komisja pozytywnie/negatywnie*
doktoranckiego.

opiniuje

wniosek

o

przyznanie

stypendium

………………………………………………
(data i podpis przewodniczącego komisji)

Decyzja Rektora
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Przyznaję/nie

przyznaję*

stypendium

doktoranckie

w

wysokości

………………zł

miesięcznie

(słownie złotych):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….....................………………………
(data i podpis Rektora)

*

niepotrzebne skreślić

** dołączyć zaświadczenie o uzyskanej średniej za studiów doktoranckich z poprzedniego roku akademickiego.
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