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Załącznik nr 2                                                     

do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach                                                 

z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

 

WYTYCZNE W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA                                  

STYPENDIÓW DOKTORANCKICH                                                                                       

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH 

 

§ 1 

 

Ilekroć w treści jest mowa o: 

1. doktorancie – rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich   

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 

2. studiach – rozumie się przez to studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach; 

3. uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

4. wydziale – rozumie się przez to jednostkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,            

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 także radę instytutu, w którym utworzono 

studia doktoranckie; 

7. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

8. stypendium – rozumie się przez to stypendium doktoranckie w myśl art. 200 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

9. komisji - rozumie się przez to komisję doktorancką w rozumieniu § 10 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r, poz. 1581). 

 

§ 2 

 

1. Doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie. 
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2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium składa do kierownika pisemny 

wniosek w terminie określonym przez kierownika.  

 

§ 3 

 

1. Stypendium, na pisemny wniosek doktoranta przyznaje upoważniony przez Rektora 

kierownik w ramach zatwierdzonego przez Senat Uczelni planu rzeczowo-

finansowego wydziału, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką jednostki 

prowadzącej studia. 

2. Komisję powołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia. 

Funkcję przewodniczącego komisji pełni kierownik studiów. 

3. Komisja ustala listę osób rekomendowanych do przyznania stypendium. Listę 

sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. 

4. Zasady tworzenia listy rekomendowanych doktorantów wraz z systemem punktacji 

określa rada wydziału.  

§ 4 

 

1. Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Rektor. 

2. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane jest przez okres 12 

miesięcy, za każdy miesiąc z góry. 

3. Wysokość stypendium w poszczególnych latach kalendarzowych określa załącznik do 

niniejszych wytycznych. 

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

zasadniczego asystenta określonego przepisami o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich. 

5. Wysokość stypendium ulega zmianie w przypadku zmiany stawki minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta. W przypadku, gdy zmiana stawki nastąpi po 

decyzji kierownika o przyznaniu stypendium, uczelnia wypłaci doktorantowi 

wyrównanie do nowej kwoty stypendium, od dnia obowiązywania nowych przepisów 

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

6. Liczbę stypendiów na pierwszym roku studiów na dany rok akademicki ustala Rektor 

na wniosek rady wydziału. 
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§ 5 

 

1. Doktorantowi, który uzyskał zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów 

kierownik  może przyznać stypendium na ten okres. 

2. Doktorantowi, który uzyskał zgodę na urlop długoterminowy na podstawie przepisów 

„Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” 

kierownik może przyznać stypendium na ten okres. 

3. Skreślenie doktoranta z listy uczestników skutkuje utratą stypendium. Wypłaty 

stypendium zaprzestaje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

4. Absolwentowi studiów, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony                 

w akcie o otworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą się ocenę rozprawy 

doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów wypłaca się środki 

finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie 

stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów, nie większej 

jednak niż sześć miesięcy. 

5. Wypłata środków, o których mowa w ust. 4 podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 6 

 

1. Decyzja kierownika w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny. 

2. Od decyzji kierownika, 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 w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

3. W sprawach dotyczących przyznawania stypendium nieuregulowanych niniejszymi 

wytycznymi decyzje podejmuje Rektor. 


