Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 128
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 lipca 2021 r.
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego doktorantom
Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyznawania doktorantom Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3) Szkoła Doktorska – Szkołę Doktorską w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
4) Regulamin Szkoły Doktorskiej – Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach nadany uchwałą nr 409 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca
2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
z późniejszymi zmianami w okresie jej obowiązywania, to jest do 30 września 2021 roku, oraz Regulamin
Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nadany uchwałą nr 75 Senatu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w okresie jej obowiązywania, to jest od 1 października 2021
roku.
§2
Zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich
1. Stypendium doktoranckie otrzymuje doktorant Szkoły Doktorskiej nieposiadający stopnia doktora.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej nie może przekroczyć
czterech lat, czyli czterdziestu ośmiu miesięcy.
3. Stypendium doktoranckie jest wypłacane po złożeniu przez doktoranta wniosku o stypendium
doktoranckie.
1) formularz wniosku w języku polskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2) formularz wniosku w języku angielskim stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje ostatniego roboczego dnia miesiąca przelewem na
rachunek bankowy doktoranta.
5. Na wniosek doktoranta, który uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej na
podstawie § 4 ust. 4 pkt. 1–4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej, Dziekan Szkoły Doktorskiej może
wstrzymać wypłacanie stypendium na okres przedłużenia. Okres ten nie wlicza się wówczas do okresu,
o którym mowa w ust. 2.
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 204 ust.
3 Ustawy.
7. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.
8. Wysokość stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki ustala Rektor w drodze zarządzenia,
biorąc pod uwagę ust. 7.
9. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie
w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1 ustawy, po przedłożeniu
w biurze szkoły doktorskiej orzeczenia o niepełnosprawności.
10. Od stypendium doktoranckiego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.
11. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru
zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 8,
przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
12. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który złożył rozprawę doktorską w terminie
wcześniejszym niż określony w programie kształcenia, za okres pozostały do terminu ukończenia
kształcenia, określony w programie kształcenia, wypłaca się stypendium doktoranckie do dnia, w którym
upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy.
§3
Utrata prawa do stypendium doktoranckiego
1 Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku:
1) rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów z pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się prawomocna,
2) zawieszenia w prawach doktoranta z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym decyzja o zawieszeniu stała się prawomocna.
2. Doktorant, któremu nienależnie przyznano stypendium doktoranckie, zobowiązany jest do jego zwrotu
na wezwanie Uczelni.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub Ustawie decyzję podejmuje Dziekan
Szkoły Doktorskiej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2020 roku.

