REKTOR
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2006
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości stypendiów doktoranckich
otrzymywanych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

I.

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 z późn. zm.) oraz stosownie do § 6 Regulaminu studiów
doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (ZW 20/2006) określa się następujące
zasady przyznawania i ustalania wysokości stypendiów doktoranckich otrzymywanych
przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na wydziałach
Politechniki Wrocławskiej.
1. Stypendia doktoranckie są finansowane w ramach środków będących przychodami
Uczelni, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Stypendia doktoranckie są przyznawane na zasadach konkursu na jeden rok
akademicki. Warunki przyznania stypendium i jego kategorię na poszczególnych
latach studiów określa komisja ds. studiów doktoranckich zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez radę wydziału.
3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor:
a. na podstawie propozycji stypendialnych dziekana, lub
b. na wniosek kierownika studiów doktoranckich zaopiniowany przez dziekana.
4. Stypendia, o którym mowa w p. 3a., są przyznawane ze środków finansowych
przekazanych do dyspozycji wydziału. Dziekani w porozumieniu z kierownikami
innych jednostek organizacyjnych określają liczbę proponowanych stypendiów dla
poszczególnych dyscyplin lub dyscyplin i specjalności dla osób, które rozpoczną
studia doktorancie w danym roku akademickim, oraz wydzielają w budżecie wydziału
na dany rok środki finansowe na planowane i wypłacane przez wydział stypendia
doktoranckie.
5. Stypendia, o którym mowa w p. 3b., są przyznawane ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Rektora najlepszym doktorantom, którzy podejmują
badania kreujące nowe, priorytetowe kierunki nauki.
6. Stypendia na dany rok akademicki są przyznawane w trzech kategoriach oznaczonych
literami A, B i C, w zróżnicowanej wysokości z zachowaniem postanowień art. 200
ust. 2 ustawy. Wysokości stypendiów w danym roku akademickim w poszczególnych
kategoriach są ustalane przed rozpoczęciem roku akademickiego.
7. Wypłata stypendium dokonywana w semestrze zimowym obejmuje miesiące:
październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec, wypłata stypendium
dokonywana w semestrze letnim obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień i wrzesień. Zmiana kategorii stypendium może nastąpić wyłącznie
z początkiem kolejnego semestru.
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8. Przyznane doktorantowi stypendium może zostać cofnięte w trakcie roku
akademickiego od dowolnego miesiąca, z zachowaniem postanowień § 6 ust. 6
Regulaminu. Cofnięte stypendium nie podlega wznowieniu. Doktorant, któremu
cofnięto stypendium, jest w rozumieniu Regulaminu doktorantem nieotrzymującym
stypendium.
9. Przy ustalaniu kategorii stypendium doktoranckiego przyznawanego doktorantom na
poszczególnych latach studiów uwzględnia się następujące warunki:
a. na pierwszym roku – stypendium kategorii A,
b. na drugim roku – stypendium kategorii A, gdy doktorant nie ma wszczętego
przewodu doktorskiego, stypendium kategorii B, gdy doktorant ma wszczęty
przewód doktorski,
c. na trzecim roku – stypendium może być przyznawane wyłącznie doktorantowi
posiadającemu wszczęty przewód doktorski, odpowiednio kategorii B, gdy nie
posiada zdokumentowanego dorobku naukowego, kategorii C, gdy posiada
zdokumentowany dorobek naukowy,
d. na czwartym roku – stypendium kategorii C, które może być przyznawane
wyłącznie doktorantowi posiadającemu wszczęty przewód doktorski i
zdokumentowany dorobek naukowy,
e. w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w trybie.
o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 5 Regulaminu, doktorant może otrzymać
wyłącznie stypendium kategorii A.
10. Doktorant, który przedłoży rozprawę doktorską, zachowuje prawo do stypendium na
niniejszych zasadach, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym zostanie
nadany mu stopień naukowy doktora.
11. W przypadku przyznania stypendium doktorantowi, który wykonuje pracę zarobkową,
powiadamia on niezwłocznie o tym kierownika studiów doktoranckich.
12. Doktorantowi, któremu przyznano stypendium, kierownik studiów doktoranckich
może, zgodnie z wytycznymi rady wydziału, wyrazić zgodę na podejmowanie pracy
zarobkowej lub pozostawanie w stosunku pracy wyłącznie w niepełnym wymiarze
czasu pracy. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi
z programu studiów.
II. Zgodnie z art. 200 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164/2005 poz.1365 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu studiów
doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej ustala się wysokości stypendium
doktoranckiego, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia. Stypendium jest
wypłacane z góry na początku każdego miesiąca przelewem na rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy.
III. Tracą moc:
- Zarządzenie Wewnętrzne 38/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania
i ustalania wysokości stypendiów otrzymywanych przez uczestników dziennych
studiów doktoranckich.
- Pismo Okólne 15/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości
stypendium doktoranckiego w poszczególnych kategoriach na rok akademicki
2005/2006.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2006 r.
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty
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Zał. do ZW 34/2006
Wysokość wysokości stypendium doktoranckiego w poszczególnych kategoriach
w roku akademickim 2006/2007
Stypendia doktoranckie na stacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych na
wydziałach Politechniki Wrocławskie w roku akademickim 2006/2007 wynoszą:
1. Stypendium kategorii
2. Stypendium kategorii
3. Stypendium kategorii

A
B
C

1.050 zł
1.210 zł
1.330 zł
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