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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 
 
 
 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 
2006 r.  sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne 
uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 3, z późniejszymi zmianami) 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. Tracą moc: 

 1/ zarządzenie Nr 93/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 listopada 
2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim”, 
 2/ zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 
2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 93/2007 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia  7 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim”. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
prof. dr hab. Marek Bojarski 

                                                                                       R E K T O R 
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         Załącznik 
         do zarządzenia Nr 89/2010 
         z dnia 8 listopada 2010 r. 
 
 
 

REGULAMIN 
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych 

studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Stypendia doktoranckie finansowane są w ramach środków, o których mowa w art. 98 
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164  poz. 
1365 z późn. zm.), będących w dyspozycji Wydziałów.  
 

§ 2 
 
1. Stypendium doktoranckie moŜe otrzymać doktorant, który terminowo realizuje 

program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangaŜowaniem w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangaŜowaniem 
w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni. 
Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2. Doktorantom I roku stypendia doktoranckie mogą być przyznane na podstawie  listy 

rankingowej sporządzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej  
(WKR), w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego. 

 
3. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 2, WKR moŜe wziąć takŜe pod uwagę 

potrzeby dydaktyczne Wydziału lub tematykę podejmowanych przez doktoranta 
badań waŜnych dla realizacji celów i zadań uczelni. 

 
4. Doktorant studiujący na dwóch kierunkach studiów doktoranckich w Uniwersytecie 

Wrocławskim, moŜe otrzymać stypendium doktoranckie tylko na jednym kierunku 
studiów według własnego wyboru.   

 
5. Pobieranie świadczeń pomocy materialnej nie stanowi przeszkody w pobieraniu 

stypendium doktoranckiego. 
 

§ 3 
 

1. Informację o przewidywanej liczbie stypendiów doktoranckich dla doktorantów I roku, 
na poszczególnych Wydziałach, podaje się wraz z warunkami rekrutacji. Liczbę 
stypendiów ustala rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 

 
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przesyła kandydatowi decyzję o przyjęciu na studia 

doktoranckie wraz z informacją o spełnieniu warunków ubiegania się o stypendium 
doktoranckie. 

 
3. W terminie  trzech dni roboczych, od dnia immatrykulacji, doktoranci I roku składają 

Kierownikowi studiów doktoranckich wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego. 
 
4. Kierownik studiów doktoranckich wszystkie wnioski o przyznanie stypendiów 

doktoranckich przekazuje - za pośrednictwem Dziekana - Rektorowi, w terminie 14 
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dni po upływie terminu określonego w ust. 3, załączając listę doktorantów, których 
wnioski zostały zaopiniowane  pozytywnie. 
 

5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. 
 

 
§ 4 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na czas trwania studiów określony w akcie 
o ich utworzeniu, chyba Ŝe Rektor, w odniesieniu do danego Wydziału, postanowi 
inaczej. 

2. Rektor moŜe przyznać stypendium doktoranckie – na czas określony – takŜe w trakcie 
odbywania studiów,  o ile Wydział potwierdzi posiadanie środków finansowych na ten 
cel. 

3. Ostatnim miesiącem wypłaty stypendium doktoranckiego przyznanego na cały okres 
trwania studiów doktoranckich jest miesiąc, w którym doktorant kończy czwarty rok 
studiów.  

 
4. W przypadku przedłuŜenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor, po 

zasięgnięciu opinii Kierownika studiów doktoranckich, moŜe podjąć decyzję 
o przedłuŜeniu okresu pobierania stypendium doktoranckiego, jeśli Dziekan zapewni 
na ten cel środki finansowe. 

 
5. Stypendium doktoranckie, z wyjątkiem pierwszego, wypłacane jest miesięcznie z góry.  
 
6. Stypendium doktoranckie wypłacane jest w roku akademickim przez okres 12 

miesięcy, od października do września, równieŜ w okresie niezdolności do 
uczestniczenia w studiach z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, a takŜe w trakcie 
przysługującej uczestnikowi studiów doktoranckich przerwy wypoczynkowej. Nie 
dotyczy to stypendiów doktoranckich przyznawanych na okres krótszy niŜ 12 miesięcy. 

 
§ 5 

 
1. Wysokość stypendium doktoranckiego nie moŜe być niŜsza niŜ 60% i wyŜsza niŜ 100% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach 
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 
2. Wysokość minimalnych stawek stypendiów doktoranckich ustala Rektor. 
 
3. Wysokość stypendium doktoranckiego moŜe zostać podwyŜszona na wniosek 

Dziekana, pod warunkiem posiadania przez Wydział środków finansowych na ten cel. 
 
 

§ 6 
 
1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego  w przypadku: 
 

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich, 
3) rezygnacji ze stypendium doktoranckiego, 
4) uzyskania stopnia naukowego doktora, 
5) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej. 
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2. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje w drodze decyzji, która nie ma cech 
decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 
3. Rektor moŜe zmienić decyzję, o której mowa w § 3 ust. 5 i wstrzymać wypłatę 

stypendium doktoranckiego w przypadku niewywiązywania się stypendysty 
z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

 
4. Rektor moŜe, na wniosek Dziekana, wstrzymać wypłatę stypendium doktoranckiego 

na czas pobytu doktoranta w ośrodku zagranicznym, jeśli doktorantowi zapewniono w 
tym czasie finansowanie z innych źródeł. 

       
5. Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Rektor podjął decyzję o jego wstrzymaniu. 
 

§ 7 
 
Doktorant jest zobowiązany do kaŜdorazowego 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, niŜ określony w akcie o utworzeniu tych studiów, moŜe zostać 
wypłacone jednorazowo stypendium w kwocie wynikającej z iloczynu wysokości 
pobieranego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony 
okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niŜ sześć, pod warunkiem uznania 
jego rozprawy doktorskiej za wyróŜniającą. 

 
2. Decyzję w sprawie, o której 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 naleŜy do Rektora.  
 
2. Decyzja Rektora w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego  jest ostateczna. 

Nie słuŜy od niej odwołanie, jednakŜe strona niezadowolona z decyzji moŜe zwrócić 
się  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek naleŜy złoŜyć w  terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu stypendium. 

 
3. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji na Wydziałach niezbędnej do 

przyznania stypendium doktoranckiego sprawuje Dziekan. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006r. w 
sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni  
oraz Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 
 

 



(Dział Organizacyjny – 2010) 

 

 
 
           Załącznik  

do Regulaminu 

 
 
………………………………………...                      ……….………… dnia ………. 201…. r.          
(nazwisko i imię doktoranta) 
 
Nr albumu    ……………………………..…………….….. 
 
Rok studiów doktoranckich …………………….……….... 
 
……………………………………………………………... 
(nazwa studiów doktoranckich) 
 
            
…………………………………………………………….. 
                            (adres zamieszkania )         
  
…………………………………………………………….. 
                      ( nr telefonu kontaktowego) 
 
            

        J.M. Rektor 
            

        Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
 
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego w okresie od ………………….. do ……………………………  
Oświadczam, Ŝe nie ubiegam się o stypendium doktoranckie na innym kierunku studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Jednocześnie zobowiązuję się do kaŜdorazowego 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. 
 
            
       …………………………………... 
            
        (czytelny podpis doktoranta) 

 
Opinia  Kierownika studiów  doktoranckich  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

                    
            
            
          ….......................................................……
            

    (podpis i pieczątka Kierownika Studiów Doktoranckich) 
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Opinia  Dziekana 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

                        

 

….....................………………………     

            (podpis i pieczątka Dziekana) 

___________________________________________________________________________ 

Decyzja Rektora 

WyraŜam zgodę / nie wyraŜam zgody* na przyznanie stypendium doktoranckiego 

            

            

       ………………………………………

        (podpis i pieczątka Rektora) 

__________________________ 

*   niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


