
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                        

(Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm. art. 200)                        

oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia                   

19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne uczelni (dz. U. z 2007 r. nr 2, poz. 3 z późn. zm.). 

 

§ 1 

Prawo do uzyskania stypendium doktoranckiego ma każdy uczestnik dziennych studiów 

doktoranckich, który spełnia wymogi określone niniejszym regulaminem. 

 

§ 2 

1. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% i wyższa niż 100% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach                      

o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokości podejmuje Rektor 

na wniosek doktoranta. 

3. Stypendium doktoranckie przyznaje się na rok akademicki. 

4. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku gdy: 

1) nawiązał stosunek pracy w wymiarze przekraczającym ½ etatu lub prowadzi 

samodzielną działalność gospodarczą, 

2) został skreślony z listy studiów doktoranckich, 

3) uzyskał stopień naukowy doktora, 

4) otrzymał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych. 

5. Utrata stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doktorant 

przestał spełniać warunki niezbędne do przyznania stypendium. 

6. Stypendium nie podjęte w ciągu trzech miesięcy przepada, a środki finansowe 

powiększają fundusz pomocy materialnej. 

7. Świadczenie pomocy materialnej otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych 

podlega zwrotowi i powiększa fundusz stypendialny. 

 



§ 3 

1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który spełnia łącznie 

poniższe warunki: 

1) ma otwarty przewód doktorski, 

2) terminowo zaliczył na ocenę dobrą lub bardzo dobrą przedmioty ujęte w programie 

studiów, 

3) posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch 

samodzielnych opublikowanych recenzowanych artykułów naukowych, 

4) otrzymał odpowiednią1 liczbę punktów przyznaną mu w postępowaniu konkursowym. 

2. Postępowanie konkursowe polega na przyznaniu doktorantowi punktów za: 

1) posiadany dorobek naukowy za rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium 

(powyżej minimum określonego w ust. 1 pkt 3) w postaci: 

a) autorstwa lub współautorstwa opublikowanego recenzowanego artykułu, 

b) autorstwa lub współautorstwa opublikowanej recenzowanej książki lub jej części, 

2) niepublikowane referaty konferencyjne (potwierdzone programem konferencji). 

 

§ 4 

Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się do doktorantów nie będących obywatelami 

polskimi chyba, że oddzielne przepisy stanowią inaczej. 

 

§ 5 

W roku akademickim, w którym wchodzi w życie niniejszy regulamin (2009-2010), 

stypendium będzie przyznawane na okres semestru letniego. 

 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia Zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

                                                 
1 Zależna od puli środków przyznanych przez Senat UE i przeznaczanych na stypendia doktoranckie w danym 
roku akademickim 


