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Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom I roku studiów 

doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w roku akademickim 

2017/2018 

 

§ 1 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może 

otrzymać stypendium doktoranckie. Uprawnienie do otrzymania stypendium 

doktoranckiego przysługuje 50% doktorantów.  

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust.1 nie może być niższa niż 60% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach  

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Wysokość stypendium doktoranckiego 

przyznawanego  w roku akademickim 2017/2018  wynosi 1470 zł. 

4. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy,  

tj. od października 2017 do września 2018. 

5. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc.  
 
                                                             § 2 

1. Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie jest zobowiązany złożyć wniosek  

o jego przyznanie (zał.1 regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia                          

06 października 2017r. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć kierownikowi studiów doktoranckich.  

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  

 

§ 3 

1. W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego Rektor 

powołuje doktoranckie komisje stypendialne na poszczególnych wydziałach. 

2. W skład doktoranckiej komisji stypendialnej wchodzą: 

1) kierownik studiów doktoranckich pełniący funkcję przewodniczącego komisji, 

2) trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  

na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego 

albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego  

na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
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3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu 

doktorantów. 

3. Przewodniczący komisji przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 16 października 

listę doktorantów ze wskazaniem osób rekomendowanych do przyznania stypendium 

doktoranckiego, protokół z posiedzenia komisji oraz zaopiniowane wnioski  

o przyznanie stypendium. 

4. W sytuacji, gdy nie można określić listy doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego, ponieważ ostatnia osoba kwalifikująca się do 

przyznania stypendium ma taką samą liczbę punktów, jak przynajmniej jedna kolejna 

osoba na liście, stypendium jest przyznawane na podstawie dodatkowych kryteriów. 

Kolejność doktorantów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, ustala się                        

na podstawie średniej ocen za ostatni semestr studiów magisterskich. Jeżeli                        

na podstawie tego kryterium nie uda się wyznaczyć listy rankingowej doktorantów, 

kolejnym kryterium jest średnia ocen z pierwszego semestru ostatniego roku studiów 

magisterskich. 

5. Listy osób rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego komisje 

wywieszają w miejscach ogólnie dostępnych dla doktorantów oraz zamieszczają na 

stronie internetowej wydziału z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

6. Decyzję w sprawie stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor. 

7. Od decyzji Rektora przysługuje doktorantowi prawo do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

8. Decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego są doręczane doktorantom 

bezpośrednio na wydziałach za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym. 

 

§ 4 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta: 

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,  

o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym; 

2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym; 

4) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w: 

a) art. 199 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 371), 
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c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64); 

5) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki. (j.t. D.U. z 2016 r. poz. 882) 

 
§ 5 

1. Doktorant traci prawo do przyznanego stypendium doktoranckiego w następujących 

przypadkach: 

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 

2) rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

3) uzyskania stopnia naukowego doktora, z zastrzeżeniem § 15 ust.5 rozporządzenia   

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 

2. Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje Rektor, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-3 z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,                    

w którym wystąpiła przyczyna uzasadniająca utratę prawa do stypendium,                            

a w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z pierwszym dniem miesiąca 

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

 


