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R E K T O R  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 70/2017 

z dnia 7 czerwca 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

oraz określenia wysokości stypendiów doktoranckich  
 

Na podstawie §106 ust. 7 Statutu i § 6 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich  

w Politechnice Wrocławskiej, w związku z art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz §12 - §15 Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r, poz. 558), zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. „Wniosek doktoranta do Rektora o przyznanie 

stypendium doktoranckiego” (wzór) stanowi załącznik nr 1, „Wniosek doktoranta do 

Rektora o zmianę kategorii przyznanego stypendium doktoranckiego” (wzór) stanowi 

załącznik nr 1a, „Lista doktorantów, którzy złożyli wnioski o stypendium doktoranckie, ze 

wskazaniem doktorantów rekomendowanych przez Doktorancką Komisję Stypendialną do 

przyznania stypendium doktoranckiego” (wzór) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2 

Określa się wysokość stypendium doktoranckiego w poszczególnych kategoriach 

wypłacanych w roku akademickim 2017/2018, zawartą w załączniku nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 3 

Wysokość stypendium doktoranckiego w poszczególnych kategoriach w roku akademickim 

2016/2017 określona w Zarządzeniu Wewnętrznym 57/2016 z dnia 13 maja 2016 r.  

w sprawie określenia wysokości stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 

(zmiana ZW 47/2014) zawarta jest w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie Wewnętrzne 47/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz określenia 

wysokości stypendiów doktoranckich; 

2) Zarządzenie Wewnętrzne 57/2016 z dnia 13 maja 2016 r.  w sprawie określenia 

wysokości stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 (zmiana ZW 

47/2014). 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

  Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 


