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Załącznik  

do Uchwały nr 54/2016/2017  

Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 
 

§  1  

1. Na podstawie art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich  

i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558) uczestnik stacjonarnych studiów 

doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu, jest finansowane  

w szczególności w ramach środków określonych w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym, które przynależą do podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, 

w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne lub uczestniczy w ich prowadzeniu  

i prowadzi badania naukowe. 

3. Po otrzymaniu dotacji podstawowej, środki na stypendia uchwala rada podstawowej 

jednostki organizacyjnej prowadząca studia doktoranckie uwzględniając swoje możliwości 

finansowe, a ostateczną decyzję podejmuje rektor. 

4. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym należy przyznać 

stypendium doktoranckie, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich, którym przyznano wyłącznie zwiększenie stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, nie może być mniejsza 

niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. 

5. Do obliczenia proporcji, o której mowa w pkt. 4, uwzględnia się liczbę uczestników studiów 

doktoranckich rozpoczynających te studia, począwszy od roku akademickiego 2017/2018. 

6. Procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium 

doktoranckie, w liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce 

organizacyjnej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem 

akademickim, nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów 

doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, 

w liczbie uczestników studiów doktoranckich odbywających stacjonarne studia doktoranckie 

w tej jednostce w tym roku akademickim. 

7. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych uchwalają kwotę stypendiów doktoranckich 

w planie rzeczowo-finansowym. Kwotę, przeznaczoną na stypendia doktoranckie, oblicza się 

na podstawie udziału w dotacji podstawowej środków przypadających dla doktorantów, 

kosztów kształcenia oraz godzin dydaktycznych realizowanych przez doktorantów. 

Uchwalona kwota stypendiów doktoranckich wymaga pozytywnej opinii Senackiej Komisji 

Mienia i Finansów. 

8. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Częstochowskiej, która skierowała 

doktoranta na studia doktoranckie do innej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 

doktoranckie ustala dla niego, w razie możliwości finansowych, środki na pokrycie 

stypendium. O wysokości tych środków powiadamia kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej te studia. 

9. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie tego 

stypendium przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej. 

10. Rektor powołuje doktoranckie komisje stypendialne jednostek organizacyjnych uczelni, 

które prowadzą studia doktoranckie. 



 2 

11. W skład doktoranckiej komisji stypendialnej jednostki organizacyjnej uczelni wchodzi co 

najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej 

uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, albo 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte 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, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni 

funkcję przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez 

Wydziałową Radę Doktorantów. 

12. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

a) 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; 

b) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

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

- Prawo o szkolnictwie wyższym; 

d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt. 5 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

e) 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. 

 

§  2  

1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres  

12 miesięcy. Stypendium doktoranckie wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, przy 

czym pierwsza wypłata następuje najpóźniej w grudniu. 

3. Stypendium doktoranckie na czwartym roku Wydziału Zarządzania przyznaje się na okres  

5 miesięcy ze względu na siedmiosemestralny czas trwania studiów doktoranckich na tym 

wydziale. 

4. Minimalne stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

5. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie  

z warunkami i trybem rekrutacji na studia doktoranckie określonymi uchwałą Senatu PCz. 

6. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 

b) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni, 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

 

§  3  

1. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego składane są w terminie do 5 października 

danego roku, przy czym kandydaci na studia doktoranckie mogą złożyć wniosek  

o stypendium doktoranckie razem z podaniem o przyjęcie na studia, a wnioski są 

rozpatrywane po przyjęciu na studia. 
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2. Nie dopuszcza się składania wniosków o stypendia doktoranckie po upływie terminu 

określonego w pkt. 1. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera: 

a) dane doktoranta (imię, nazwisko, numer PESEL, numer albumu, numer telefonu, wskazanie 

roku studiów doktoranckich), 

b) opinię opiekuna naukowego albo promotora w przypadku ubiegania się o stypendium na 

drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, 

c) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt. 6 niniejszego 

regulaminu, 

d) wykaz publikacji wydanych w poprzednim roku akademickim wraz z podaną liczbą 

punktów potwierdzony przez Bibliotekę Główną ze wskazaniem przez wnioskodawcę 

dokładnej daty wydania publikacji (miesiąc i rok wydania). 

4. Wnioski składane są do kierownika studiów doktoranckich. Nie dopuszcza się możliwości 

uzupełniania złożonego wniosku. 

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 i 1a. 

6. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie do 7 dni od wyznaczonego terminu składania 

wniosków, przekazuje je wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialnej. Wnioski 

niekompletne lub wnioski z negatywną opinią opiekuna naukowego albo promotora nie 

podlegają rozpatrzeniu. 

7. Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna opiniuje wnioski o przyznanie stypendium 

doktoranckiego stosując załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu „Punktacja osiągnięć 

doktoranta za poprzedni rok akademicki” oraz uwzględniając rok studiów doktoranckich. 

8. W przypadku gdy doktorant w swoim wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 

zezna nieprawdę, wniosek zostanie odrzucony z brakiem możliwości ponownego jego 

złożenia w danym roku akademickim. Ponadto skutkuje to odrzuceniem wniosku  

o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, jeżeli taki został złożony. 

9. Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie 

stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni zarówno wnioski zaopiniowane 

pozytywnie jak i negatywnie, wraz z listą rankingową doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium zawierającą dane, o których mowa w ust. 3 pkt. a, nie później niż  

w ciągu 14 dni od przekazania wniosków wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialnej 

przez kierownika studiów doktoranckich. Lista rankingowa sporządzana jest według 

punktacji ustalonej na podstawie załącznika nr 4. 

10. Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna przekazuje rektorowi uczelni protokół ze 

swojego posiedzenia odzwierciedlający sposób ustalania list rankingowych. 

 

§  4  

1. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje rektor, a lista doktorantów, 

którym przyznano stypendium doktoranckie (wg numeru albumu) z uzyskaną punktacją 

osiągnięć doktoranta, zostaje podana do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni roboczych od 

podjęcia decyzji. Decyzję uzasadniającą przyznanie lub nieprzyznanie stypendium 

doktoranckiego (zał. nr 2 i 2a) otrzymuje doktorant w formie pisemnej. 

2. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku nieprzyznania stypendium 

doktoranckiego opiniuje Uczelniana Komisja Doktorancka, powołana przez rektora. 

Przedstawicielami doktorantów w Uczelnianej Komisji Doktoranckiej są przewodniczący 

Wydziałowych Rad Doktorantów. 

3. Z doktorantem, który otrzymał stypendium, podpisywana jest umowa zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu. Umowa określa wysokość stypendium oraz 

warunki i okres jego wypłacania. 
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§  5  

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 

wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§  6  

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich przez kierownika tych 

studiów, rektor może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres wyłącznie w ramach 

środków przeznaczonych w planach rzeczowo-finansowych podstawowych jednostek 

organizacyjnych na stypendia doktoranckie. 

 

§  7  

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 

wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę 

rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich 

określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy,  

o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć 

miesięcy. 

 

§ 8 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", które podejmują  

i odbywają studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tzn. 

spełniających warunki, o których mowa w art. 43 ust. 2, 2a, 5 i 5a ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym są uprawnieni do ubiegania się o stypendium doktoranckie. 

 

§ 9 

1. Wypłata stypendium doktoranckiego może ulec zawieszeniu przez rektora na wniosek 

kierownika studiów doktoranckich w przypadku gdy: 

a) doktorant nie uzyskał minimum 50% obecności na zajęciach na dzień ostatnich zajęć 

dydaktycznych w semestrze zimowym lub letnim danego roku akademickiego; 

b) nieobecność doktoranta w Politechnice Częstochowskiej, dłuższa niż miesiąc, nie miała 

formy oddelegowania; 

c) doktorant nie otworzył przewodu doktorskiego najpóźniej do końca szóstego semestru 

studiów. 

2. Absencję doktoranta zgłasza kierownikowi studiów doktoranckich na piśmie prowadzący 

zajęcia/opiekun naukowy/promotor. 

3. W przypadku odbywania przez doktoranta stażu naukowego związanego z tematyką pracy 

doktorskiej, decyzję o przyznaniu/kontynuowaniu wypłaty stypendium doktoranckiego 

podejmuje rektor na wniosek kierownika studiów i dziekana. 

 

§  1 0  

Nadzór i kontrolę nad prawidłowością przyznawania stypendiów doktoranckich sprawuje rektor. 

 

§  1 1  

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich wchodzi w życie z początkiem roku 

akademickiego 2017/2018. 

 


