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Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

na stacjonarnych studiach doktoranckich  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej 

zwiększeniem stypendium doktoranckiego albo zwiększeniem stypendium z dotacji 

projakościowej) na zasadach określonych w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późń. zm.) i 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2013r. w 

sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013  poz. 

1581). 

2. Uprawnienie do otrzymania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowych przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych uczestników studiów 

doktoranckich, zwanych dalej doktorantami na poszczególnych latach studiów 

doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego przyznaje się środki finansowe w wysokości 

kwoty zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Świadczenie 

to staje się, w takim przypadku,  stypendium doktoranckim.  

4. Do wyłonienia 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów 

doktoranckich na każdym roku studiów służą listy rankingowe sporządzane na podstawie 

kryteriów określonych niniejszym Regulaminem. 

5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest przyznawane po 

otrzymaniu przez Uczelnię dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. 
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§ 2 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane 

doktorantowi : 

1) pierwszego roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki  

w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2) drugiego roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia  stypendium. 

2. Wysokość kwot zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ustala 

Rektor na dany rok akademicki na podstawie przyznanej dotacji podmiotowej na 

dofinansowani zadań projakościowych. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia 

stypendium wynosi 800zł.  

 

Warunki i tryb przyznawania zwi ększenia stypendium  doktoranckiego 

 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej, doktorant składa do Kierownika Studium Doktoranckiego w terminie 

określonym przez Rektora i ogłoszonym na stronie internetowej Uniwersytetu. Wzory 

wniosków stanowią załączniki nr 1 (dla doktorantów I roku studiów) i nr 2 (dla 

doktorantów kolejnych lat studiów) do niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski rozpatruje komisja doktorancka zwana dalej „komisją” powołana przez Rektora.  

3. Komisja składa się z  co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, w tym 

kierownika studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz 

przedstawiciela doktorantów. 

4. Ocena osiągnięć doktoranta jest dokonywana zgodnie kryteriami określonymi w 

załączniku nr 3. Przed rozpoczęciem oceny złożonych wniosków Komisja w odniesieniu 

do otrzymanych ocen może dodatkowo ustalić wagi dla wprowadzonych kategorii oceny 

osiągnięć doktoranta na poszczególnych latach studiów, w każdym roku akademickim  

5. W oparciu o przyjęte zasady komisja ustala listy rankingowe dla poszczególnych lat 

studiów doktoranckich. 
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6. Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej przyznaje Rektor na 

podstawie list rankingowych sporządzonych przez komisję stypendialną i jest ono 

wypłacane przez okres 12 miesięcy w danym roku akademickim.  

7. Rektor może przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego w przypadku przedłużenia  

okresu odbywania studiów doktoranckich. W takim przypadku świadczenie to jest 

przyznane przez okres przedłużenia studiów . 

8. Od decyzji o nieprzyznaniu zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej przysługuje doktorantowi prawo złożenia, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji, wniosku do Rektora o ponowne rozpoznanie sprawy. 

9. Przyznane zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej jest wypłacane 

na rachunek bankowy podany przez doktoranta. Wypłata jest realizowana łącznie z 

wypłatą  stypendium doktoranckiego. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 4 

1. W przypadku ukończenia studiów przed terminem określonym planem studiów 

doktoranckich prawo do zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej ustaje z 

końcem miesiąca, w którym została podjęta uchwała rady wydziału o nadaniu stopnia 

naukowego doktora. 

2. Doktorant, który ukończył studia w terminie krótszym niż 4 lata oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej może otrzymać zwiększone stypendium 

doktoranckie z dotacji podmiotowej projakościowej za okres pozostały do terminu 

ukończenia studiów w wysokości nieprzekraczajacej iloczynu kwoty pobranego 

stypendium i liczby miesięcy pozostałych do ukończenia studiów, jednak nie więcej niż 6 

miesięcy. 

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

się wypłaty zwiększonego stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

 


