Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26
Rektora UŚ z dnia 26 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

§1
Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o:
1. doktorancie

–

rozumie

się

przez

to

uczestnika

studiów

doktoranckich

w Uniwersytecie Śląskim,
2. studiach – rozumie się przez to studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie
Śląskim,
3. uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Śląski,
4. wydziale – rozumie się przez to jednostkę Uniwersytetu Śląskiego, w której
utworzono studia doktoranckie,
5. kierowniku – rozumie się przez to powołanego przez Rektora, kierownika
określonych studiów doktoranckich,
6. radzie wydziału – rozumie się przez to odpowiednio radę instytutu w którym
utworzono studia doktoranckie
7. regulaminie

–

rozumie

się

przez

to

Regulamin

studiów

doktoranckich

w Uniwersytecie Śląskim wprowadzony Uchwałą Nr 52 Senatu Uniwersytetu
Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2007 r.,
8. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
9. stypendium – rozumie się przez to stypendium doktoranckie w myśl art. 200
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§2
1. Doktoranci studiów stacjonarnych realizujący terminowo program studiów
i wykazujący się

zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub

badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację
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badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni mogą
otrzymać stypendium doktoranckie.
2. Minimalne stypendium nie może być niższe niż 60% i nie wyższe niż 100%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego przepisami o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
3. Wysokość stypendium określa Rektor.
4. W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia wysokość stypendium wynosi
1.044,-zł. niezależnie od roku studiów.
5. Wysokość stypendium może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. W przypadku, gdy zmiana
stawki nastąpi po decyzji Rektora o przyznaniu stypendium, uczelnia wypłaci
doktorantowi wyrównanie do nowej kwoty stypendium, od dnia obowiązywania
nowych przepisów o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
6. Stypendium, na pisemny wniosek doktoranta przyznaje Rektor w ramach
zatwierdzonego przez Senat Uczelni planu rzeczowo-finansowego wydziału.
7. Liczbę stypendiów na pierwszym roku studiów na dany rok akademicki ustala
Rektor na wniosek rady wydziału.
8. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane jest przez okres 12
miesięcy, za każdy miesiąc z góry.
9. Doktorant może otrzymywać stypendium w trybie art. 200 ustawy lub z innych
źródeł.
§3
1. Stypendium na pierwszym roku studiów może być przyznane osobie, która
osiągnęła bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek
o

przyznanie

stypendium

kandydat

składa

wraz

z

wnioskiem

o przyjęcie na studia.
2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kierownik, biorąc pod uwagę
wyniki osiągnięte przez kandydatów, sporządza listę rankingową kandydatów do
stypendium na I roku studiów. Po zaopiniowaniu jej przez dziekana, wraz z
wnioskami o przyznanie stypendiów przedkłada do decyzji Rektorowi.
3. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium na drugim i kolejnych latach
studiów składa wniosek u kierownika do dnia 1 września danego roku
kalendarzowego.
4. Uchylony.
5. Kierownik sporządza listę rankingową wniosków o stypendia i przedkłada do
zaopiniowania dziekanowi.
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6. Zasady tworzenia listy rankingowej wraz z systemem punktacji określa rada
wydziału uwzględniając następujące kryteria:
a) otwarcie przewodu doktorskiego,
b) wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,
c) postępy w pracy naukowej (np.: publikacje, referaty, postery na konferencjach,
udział w projektach badawczych),
d) określony przez promotora stan zaawansowania rozprawy doktorskiej,
e) realizację zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych,
f) dodatkowe kryteria ustalone przez radę wydziału.
7. Kierownik przekazuje do decyzji Rektorowi wnioski doktorantów ubiegających się
o przyznanie stypendium, wraz z zaopiniowaną przez dziekana listą rankingową
do dnia 15 września danego roku kalendarzowego.
§4
1. Doktorantowi, który uzyskał zgodę kierownika na przedłużenie okresu odbywania
studiów doktoranckich stypendium nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podstawę do przedłużenia okresu pobierania stypendium stanowi wyłącznie urlop
udzielony w trybie § 8 ust. 2 regulaminu.
3. Na okres urlopu długoterminowego udzielonego doktorantowi na podstawie § 8
ust. 1 lit. b, c regulaminu wstrzymuje się wypłacanie stypendium, o ile zasady
kierowania na staż naukowy nie stanowią inaczej.
4. Uchylony.
5. Skreślenie z listy doktorantów na podstawie § 13 regulaminu powoduje utratę
stypendium.
6. Absolwent studiów doktoranckich, który ukończył studia w terminie krótszym niż
określony w decyzji okres pobierania stypendium, traci prawo do dalszego
otrzymywania stypendium.
§5
1. Decyzja Rektora w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny.
2. Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 1 odwołanie nie przysługuje, jednakże
osoba niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na piśmie za pośrednictwem kierownika
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. W sprawach dotyczących przyznawania stypendium w uczelni, nieuregulowanych
niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Rektor.

3

§6
Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do doktorantów, którym decyzją
Rektora przyznano stypendium doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 przed wejściem
w życie niniejszego zarządzenia.

4

