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Zał. do ZW 30/2019  

    

   

Regulamin przyznawania doktorantom studiów doktoranckich stypendiów 

naukowych z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej  
 

§ 1 

W Politechnice Wrocławskiej doktorantom są przyznawane stypendia naukowe z własnego 

funduszu na stypendia, który jest utworzony na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

 

§ 2 

Stypendium naukowe z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej, zwane 

dalej „stypendium”, może zostać przyznane doktorantowi odbywającemu stacjonarne studia 

doktoranckie, który wzorowo wypełnia postanowienia Regulaminu studiów doktoranckich w 

Politechnice Wrocławskiej oraz wyróżnił się w okresie dwóch ostatnich semestrów studiów 

doktoranckich poprzedzających wniosek o stypendium aktywnością naukową, a także 

przedstawił program planowanych aktywności naukowych na semestr, którego dotyczy 

wniosek o stypendium.   

 

§ 3 

Stypendia są przyznawane niezależnie od innych świadczeń doktorantom, którzy odbywając 

studia doktoranckie mogą stanowić wzorzec osobowy dla pozostałych doktorantów. Celem 

przyznawanych stypendiów jest inspirowanie, stymulowanie i premiowanie szczególnie 

ważnych osiągnięć naukowych doktorantów, tj.: publikacji naukowych w czasopismach 

indeksowanych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych, nagród naukowych itp.  

 

§ 4 

Stypendium jest przyznawane na okres jednego semestru. Stypendium można otrzymać tylko 

jeden raz w roku akademickim. 

 

§ 5 

Liczbę i wysokość stypendiów w danym roku akademickim ustala Rektor.  

 

§ 6 

Stypendia przyznaje powołana przez Rektora, na wniosek Prorektora ds. Nauczania  

w uzgodnieniu z Radą Doktorantów, Komisja ds. stypendiów z własnego funduszu na 

stypendia Politechniki Wrocławskiej dla doktorantów studiów doktoranckich, zwana dalej 

„Komisją”.  

 

§ 7 

Kierowany do Komisji wniosek o przyznanie stypendium, określony w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu, należy składać za pośrednictwem Uczelnianego sekretariatu studiów 

doktoranckich w Dziale Nauczania w wyznaczonym terminie. 

 

§ 8 

W danym semestrze są rozpatrywane wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w § 7. 

W terminie czterech tygodni po złożeniu wniosków Komisja dokonuje oceny złożonych 

wniosków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu i podejmuje decyzje w 

sprawie przyznania stypendium, jego wysokości, sposobu i terminów wypłat. Decyzje są 

podejmowane bezwzględną większością głosów powołanego składu Komisji. Decyzje 



Strona 2 z 2 

Komisji są ostateczne. Nie mają one wpływu na ocenę wniosków składanych w kolejnych 

semestrach. 

 

§ 9 

Decyzje o przyznaniu stypendium, przygotowane w formie pisemnej zgodnie z 

obowiązującym wzorem i podpisane przez członków Komisji, są przekazywane doktorantom 

oraz na wydziały na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych w Uczelni.  

 

§ 10 

Listy wypłat stypendiów przygotowuje wydział. Przyznane stypendia są przekazywane na 

rachunki bankowe właściwych doktorantów zgodnie z decyzjami Komisji, w terminach 

określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Stypendia są wolne od podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 11 

Treść załączników nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu określana jest w drodze zarządzenia 

wewnętrznego Rektora. 

  

 

 


