
Zał. do ZW 70/2017 
 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 

 

§ 1 

Stypendia doktoranckie przyznawane uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych na wydziałach Politechniki Wrocławskiej są finansowane w ramach środków 

będących przychodami Uczelni, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Stypendia doktoranckie są przyznawane na zasadach konkursu. Stypendium doktoranckie 

może być przyznane doktorantowi, który: 

1) na pierwszym roku osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2) na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich oraz będących w okresie 

przedłużenia odbywania studiów doktoranckich: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,  

b) wykazuje się zaangażowaniem w: 

- prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo  

- realizacji badań naukowych prowadzonych przez wydział,  

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania konkursu na wydziale ustala rada wydziału 

w drodze uchwały, zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 1 Regulaminu studiów doktoranckich w 

Politechnice Wrocławskiej.  

2. Przy ustalaniu kategorii stypendium doktoranckiego przyznawanego doktorantom stosuje 

się następujące zasady: 

1) na pierwszym roku – stypendium kategorii A, 

2) po wszczęciu przewodu doktorskiego – stypendium kategorii B, 

3) po zwiększeniu udokumentowanego dorobku naukowego, który nastąpił po wszczęciu 

przewodu doktorskiego – stypendium kategorii C, 

4) w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich w trybie, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 – ust. 4 i § 6 ust. 4 pkt 2 Regulaminu studiów doktoranckich 

w Politechnice Wrocławskiej, doktorant może otrzymać wyłącznie stypendium 

kategorii A.  

 

§ 3 

Stypendia doktoranckie są przyznawane ze środków finansowych: 

1) przekazanych do dyspozycji wydziału. Dziekani w porozumieniu z kierownikami 

jednostek organizacyjnych wydziału określają liczbę stypendiów doktoranckich w 

poszczególnych dyscyplinach naukowych 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; 

2) pozostających w dyspozycji Rektora – najlepszym doktorantom, których liczbę na 

poszczególnych wydziałach określa Rektor. 

 

§ 4 

1. Doktoranci, występując o przyznanie stypendium doktoranckiego lub o zmianę kategorii 

przyznanego stypendium doktoranckiego, składają wnioski (wzór – załącznik nr 1 lub 

załącznik nr 1a) zgodnie z zasadami obowiązującymi na wydziale, odpowiednio: 

1) w przypadku doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich, którzy 

stają się doktorantami z dniem 1 października, w terminie od 1 do 7 października. 
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Doktorancka komisja stypendialna po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków o 

przyznanie stypendium doktoranckiego, uwzględniając wyniki osiągnięte w 

postępowaniu rekrutacyjnym, przekazuje Rektorowi listę doktorantów, którzy złożyli 

wnioski o stypendium doktoranckie, ze wskazaniem doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego ze środków finansowych, o których mowa w § 

3  odpowiednio w pkt 1 lub 2 (załącznik nr 2);  

2) w przypadku doktorantów przechodzących na lata 2 – 4 w terminie do 1 września. 

Doktorancka komisja stypendialna, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków o 

przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje Rektorowi listę doktorantów, którzy 

złożyli wnioski o stypendium doktoranckie, ze wskazaniem doktorantów 

rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego ze środków finansowych, 

o których mowa w § 3  odpowiednio w pkt 1 lub 2 (załącznik nr 2);  

3) w przypadku doktorantów wchodzących w okres przedłużenia odbywania studiów 

doktoranckich w terminie do 1 września. Doktorancka komisja stypendialna, po 

rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, 

przekazuje Rektorowi listę doktorantów, którzy złożyli wnioski o stypendium 

doktoranckie, ze wskazaniem doktorantów rekomendowanych do przyznania 

stypendium doktoranckiego ze środków finansowych, o których mowa w § 3 pkt 1 

(załącznik nr 2); 

4) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub 3, w 

terminie do 31 marca. Doktorancka komisja stypendialna, po rozpatrzeniu i 

zaopiniowaniu wniosków o zmianę kategorii stypendium doktoranckiego, przekazuje 

Rektorowi listę doktorantów, którzy złożyli wnioski o zmianę kategorii stypendium 

doktoranckiego, ze wskazaniem doktorantów rekomendowanych do przyznania 

stypendium doktoranckiego o zmienionej kategorii ze środków finansowych, o których 

mowa w § 3  odpowiednio w pkt 1 lub 2 (załącznik nr 2). Zmiana kategorii stypendium 

doktoranckiego może nastąpić wyłącznie z początkiem kolejnego semestru zgodnie z 

podziałem przyjętym w § 6 ust. 2. 

2. Na podstawie przekazanych list doktorantów Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu 

stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości. Rektor może 

przyznać doktorantowi tylko jedno stypendium doktoranckie, które jest wypłacane w 

danym okresie.  

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego lub o zmianę kategorii 

przyznanego stypendium doktoranckiego po ustalonym terminie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 – 4, skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 5 

Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia konkursu w sprawie przyznawania stypendiów 

doktoranckich, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu studiów doktoranckich w 

Politechnice Wrocławskiej, w tym system punktacji, podaje się do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej wydziału nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w 

którym rozpoczyna się rok akademicki, na który stypendia doktoranckie mają być przyznane. 

 

§ 6 

1. Stypendia doktoranckie na dany rok akademicki są przyznawane w trzech kategoriach 

oznaczonych literami A, B i C, w zróżnicowanej wysokości. Wysokość stypendium 

doktoranckiego nie może być niższa niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

Wysokości stypendiów doktoranckich w danym roku akademickim w poszczególnych 

kategoriach są ustalane przed rozpoczęciem roku akademickiego. 
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2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc z 

góry na początku każdego miesiąca przelewem na podany przez doktoranta rachunek 

bankowy. W przypadku doktorantów pierwszego roku, termin wypłaty stypendium 

doktoranckiego za miesiąc październik jest przedłużony do ostatniego dnia  października. 

Wypłata stypendium doktoranckiego dokonywana w semestrze zimowym obejmuje 

miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec, wypłata stypendium 

doktoranckiego dokonywana w semestrze letnim obejmuje miesiące: kwiecień, maj, 

czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. 

3. Doktorantowi, któremu kres odbywania studiów doktoranckich został przedłużony o mniej 

niż 12 miesięcy, stypendium doktoranckie może zostać przyznane jedynie na okres 

przedłużenia odbywania studiów doktoranckich. 

4. W przypadku zaprzestania wypłacania doktorantowi stypendium doktoranckiego przed 

zakończeniem okresu 12 miesięcy Doktorancka komisja stypendialna wskazuje kolejnego 

doktoranta z listy rankingowej, a w przypadku jego braku wyłania w trybie konkursowym 

innego doktoranta, któremu przyznaje stypendium doktoranckie od kolejnego miesiąca do 

zakończenia okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 2. 

5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od innych otrzymywanych przez 

doktoranta świadczeń i stypendiów.  

6. W przypadku niewypełniania przez doktoranta postanowień § 5. ust. 2 Regulaminu 

studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, a w szczególności nieskładania w 

wyznaczonych terminach sprawozdań, stypendium doktoranckie może zostać wstrzymane. 

Wznowienie wypłat stypendium doktoranckiego, z jednoczesną wypłatą wstrzymanych 

wypłat stypendium doktoranckiego, powinno nastąpić od kolejnego miesiąca po miesiącu, 

w którym nastąpi usunięcie przyczyn wstrzymania stypendium doktoranckiego. 

7. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje 

się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

8. Doktorant, który przedłożył rozprawę doktorską, zachowuje prawo do przyznanego 

stypendium doktoranckiego do końca okresu stypendialnego, nie dłużej jednak niż do 

końca miesiąca, w którym zostanie nadany mu stopień naukowy doktora albo nastąpi 

zamknięcie przewodu doktorskiego. 

 

§ 7 

1. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 

doktoranckie w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się 

środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie 

stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą ze środków finansowych 

wydzielonych na stypendium doktoranckie dla doktoranta na dany rok akademicki.  

W przypadku, gdy ukończenie studiów doktoranckich nastąpiło po zakończeniu szóstego 

miesiąca roku akademickiego na niższym roku studiów doktoranckich niż rok czwarty, 

dodatkowe środki finansowe w zakresie uzupełniającym do wysokości kwoty za 6 miesięcy 

są przyznawane przez Rektora, na wniosek kierownika studiów doktoranckich 

zaopiniowany przez dziekana. 


