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W porozumieniu z Samorzqdem Doktorant6w Uniwersytetu Wroclawskiego wprowadza siqRegulamin przYznawania zwiqkszenia wysoko6ci stypenJium doktorarictie'go z dotacjipodmiotowej na dofinansowanie zadan projako6cio*yCh * Uniwersytecie Wro-clawskim,

1.

g2

ch mogq ubiegai siq o przyznanie
ckiego z dotacji podmiotowej na
wersytecie WrocNawskim, zwanego

Uprawnionymi do ubiegania siq o zwiqkszenie stypendium doktoranckiego sqdoktoranci stacjonarnych studi6w doktorinckich, kt6rym : 
-

L/ przyznano stypendium doktoranckie;
2/ nie przyznano stypendium doktoranckiego,

Zwiqkszenie stypendium doktoranckiego przyznane doktorantowi, o kt6rym mowaw ust. 2 pkt2 staje siq stypendium doktoranckim.
Zwiqkszenie stypendium .moze by(, przyznane doktorantom znajduiqcym siq wgrupie 30% najlepszych doktorant6w na poszczeg6lnych latictr' studi6wdoktoranckich, wyNonionych na podstawie zto2onrych wni"osk6w, , ,*igreaniJni",
zasad, o kt6rych mowa w S 3.
Zwiqkszenia stypendium doktoranckiego przyznawane sE na poczqtku rokuakademickiego.
PfZy t1A r1^cTtTonAlnrrah lrl-aat. a+,,A"
dokt na poszczeg6lnych latach studi6w

liczb rqglania w d6l biorqc pod uwagq

listy aktualnego na dzie6 sporzqdzania

Na kazdym roku studi6w doktoranckich przyznaje siQ co najmniej jedno
zwiqkszenie stypendium doktoranckiego, przy spelnieniu prze2 doltoranta
wymaganych kryteri6w.
Minimalna wysoko66 kwoty zwiqkszenia stypendium doktoranckiego wynosi BoO
zNotych.
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Zwiqkszenie stypendium doktoranckiego, na pierwszym roku studi6wdoktoranckich, mo2e ktorantowi, f<iOry */iOZniJ- ,iqosi4gniqciami w pracy ba ej,
Zwiqkszenie stypendium drugim i kolejnych latach studi6wdoktoranckich, moze ktorintowi, tlOi.v *viOiniui- ,ieosiqgniqciami w pracy badawczej i aktycznej w owoctr 'ptjrr"oni.r,
semestrach,
szczeg6lowe, przejrzyste i jednoznaczne kryteria wylaniania grupy 30o/onajlepszych doktorant6w, oparte o system punktacji, okreSla iziJt an,- po
zasiqgniqciu opinii rady jednostki prowadzqcej studia dolitoranckie i wydziaNowego
samorzqdu doktora nt6w.
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wraz z systemem punktacji ustala siq zasady postqpowania w przypadku, gdy na
ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniajqcym do otrzymania zwiqkszenia
stypendium doktoranckiego, znajduje siq wiqcej niz jedna osoba z takq samE
liczbq punkt6w.
Listy rankingowe tworzone sA odrqbnie dla kazdej dyscypliny naukowej studi6w
do ktora ncki ch prowadzo nych przez jednostkq orga n iza cyjn 4 uczel ni.
wyjqtkowo w sytuacji braku mozliwo6ci wylonienia grupy 3oo/o najlepszych
doktorant6w na danym roku studi6w doktoranckich w ramach okre6lonej
dyscypliny naukowei, dopuszczalna jest mo2liwo56 wylonienia tej grupy na
p.oszczeg6lnych latach w obrqbie wydzialu.
" Dla doktorant6w, kt6rym przedNuzono okres odbywania studi6w doktoranckich
po czwartym roku, zgodnie z Regulaminem studi6w doktoranckich, mozna
sporzqdza6 odrqbnq listq rankingow4, przepisy S 3 ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.
Doktorant6w, kt6rzy uzyskali przedluzenie w trakcie studi6w, ujmuje siq na li$cie
rankingowej tego roku studi6w, na kt6ry zostali wpisani.
'/ Kryteria, o kt6rych mowa w ust. 3 powinny by6 ogloszone i podane do
publicznej wiadomo6ci w miejscach og6lnie dostqpnych dla doktorant6w oraz
przekazane do Dzialu Nauczania, nie p62niej ni2 przed rozpoczqciem roku
akademickiego, kt6rego realizacja bqdzie podstawq do ubiegania siq o zwiqkszenie
stypendium , z zastrze2eniem ust, 10.
szczeg6lowe kryteria wyNaniania grupy 30% najlepszych doktorant6w I roku
studi6w doktoranckich w roku akademickim 2or7l2or} okre6li dziekan, po
zasiqgniqciu opinii rady jednostki prowadzqcej studia i wydzialowego samorzqdu
doktorant6w, w terminie do 22 wrze6nia 2OL7 r.
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1' Doktorant sklada kompletny wniosek o przyznanie zwiqkszenia stypendium
doktoranckiego kierownikowi studi6w doktoranckich do dnia 3O wrzednia. Wz6r
wniosku o przYznanie zwiqkszenia stypendium stanowi Za|1cznik do niniejszego
Regulaminu.
Termin sktadania wniosku, okreslony w ust, 1, nie podlega przywr6ceniu.
Doktorant, kt6ry zNo2yl wniosek niekompletny lub po wyznaczonym terminie nie
otrzymuje zwiqkszen ia stypendi um doktoranckiego.

4' Kierownik studi6w doktoranckich przekazuje prawidNowo zlo2one wnioski wraz
z wymaganE dokumentacjq Wydzialowej Komisji Doktoranckiej, zwanej dalej
,,Komisjq",
Komisja opiniuje wnioski o przyznanie zwiqkszenia stypendium doktoranckiego,
w oparciu o kryteria, o kt6rych mowa w g 3 ust, 1-3 i na tej podstawie sporzqdza
wstqpne listy rankingowe, odrqbne dla kazdego roku studi6w doktoranckich. Listy
rankingowe zawierajq punktacjq uzyskanq przez ka2dego z wnioskodawc6w. Listy
rankingowe sporzqdzane s4 z zachowaniem przepis6w ustawy o ochronie danych
osobowych oraz sE wywieszane w miejscach og6lnie dostqpnych dla doktorant6w.
Listq uzupeNnia informacja o liczbie doktorant6w i liczbie mozliwych zwiqkszef
stypendi6w na poszczeg6lnych latach studi6w doktoranckich.
Doktorant wnioskujEcy o przyznanie zwiqkszenia stypendium doktoranckiego, po
zapoznaniu siq z opini4 Komisji, ma prawo wglqdu do zgromadzonych w swojej
sprawie dokument6w, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wstqpnych List
rankingowych doktorant moze zNo2y(, do przewodniczqcego Komisji, izczeg6lowo
uzasadnione i udokumentowane, pisemne zastrze2enia do ogloszonej listy
rankingowej.

"w brzmieniu ustalonym przezg 1 pkt 2 lit. a zarz4dzenia, o kt6rym mowa w odnosniku 1.
'rwbrzmieniuustalonymprzez51pkt2lit.bzarz4dzenia,okt6rymmowawodnosniku1.
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7. Zastrze2enia doktoranta s4 niezw{ocznie rozpatrywane przez Komisjq. Stanowisko
Komisji - ustalone w wyniku rozpatrzenia zastrze2ef iest ostateczne i nie podlega
zaskarzeniu,

B, Ostateczne listy rankingowe przekazywane sq Rektorowi i dziekanowi wydzialu,
w ramach kt6rego prowadzone sq studia doktoranckie, w formie papierowej
i elektronicznej (w programie Excel), najp62niej do dnia L4 pa2dziernika.

9. Liczbq zwiqkszei stypendium doktoranckiego dla poszczeg6lnych wydzial6w, ich
wysoko6i oraz okres na kt6ry mogA by(, przyznane okreSla Rektor, biorqc pod
uwagQ liczbq doktorant6w iwysoko56 Srodk6w przyznanych uczelni na ten cel,
Postanowienie w tej sprawie Rektor przekazuje dziekanowi wydzialu,

10. Decyzjq w sprawie zwiqkszenia stypendium doktoranckiego podejmuje
upowaznionY przez Rektora dziekan (prodziekan) wydziaNu, w ramach kt6rego
prowadzone sq studia doktoranckie,

11. Decyzje w sprawie przyznania zwiqkszenia stypendium doktoranckiego sA
dorqczane doktorantom bezpo6rednio w jednostkach prowadzqcych studia
doktoranckie za pisemnym potwierdzeniem odbioru, o ile nie zachodzq trwale
i nieusuwalne przeszkody do dorqczenia w tej formie decyzji.

12.Prace (czynno6ci) Komisji, w szczeg6lno6ci okreSlone w ust. 5 oraz ust. 7, muszq
byi rzetelnie dokumentowane, z prac Komisji nalezy sporzqdza6 pisemne
protokoly, do kt6rych powinny by6 dolqczane listy obecnoSci os6b biorqcych udzialw danych czynnoSciach. ProtokoNy powinny by6 przechowywane zgodnie
z Instrukcjq KancelaryjnA i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiEzuj4cymi
w Uniwersytecie Wroclawskim.

5s

Warunkiem przyznawania i wyptacania zwiqkszef stypendi6w doktoranckich jest
otrzymanie Srodk6w przez Uniwersytet Wroclawski z budzetu paistwa, bqdqrych
w dyspozycji Ministra Nauki i szkolnictwa wyzszego na ich finansowanie.
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1. Zwiqkszenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na dany rok
akademicki i wypNacane jest miesigcznie z g6ry, z wyjqtkiem pierwszego, kt6re
wyplacane jest z doNu.

2. Zwiqkszenie stypendium doktoranckiego wyplacane jest r6wniez w okresie:
1/ niezdolno6ci do uczestniczenia w studiach z powodu choroby, opieki nad

dzieckiem, a tak2e w trakcie przysNugujqcej uczestnikowi studi6w
doktora nckich przerwy wypoczyn kowej ;2/ uczestniczenia doktoranta w badaniach zespolowych, badaniach
naukowych poza jednostkq organizacyjnq, w tym r6wnie2 poza
granicami kraju;

3/ pobierania przez doktoranta wynagrodzenia za udziaN w projektach
badawczych lub odbywania zagranicznego sta2u naukowego.
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1. Doktorant traci prawo do przyznanego zwiqkszenia stypendium doktoranckiego
w nastqpujqcych przypadkach :

1/ skre6lenia z listy uczestnik6w studi6w doktoranckich;
2/ rezygnacji ze studi6w doktoranckich;
3/ rezygnacji ze zwiqkszenia stypendium;
4/ uzyskania stopnia naukowego doktora;
5/ prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej w tej sprawie;
6/ ukoficzenia studi6w doktoranckich;
7/ zmiany formy studi6w ze stacjonarnej na niestacjonarnE.
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Wyplatq zwiqkszenia stypendium doktoranckiego wstrzymuje upowa2niony przez
Rektora dziekan 

- 
(prodziekan), po uprzednim powiadomieniu Rektora, w

przypadkach, o kt6rych mowa w ust, 1 pkt. 2-7, z pierwszym dniem miesrqca
nastqpujqcego po miesiqcu, w kt6rym wystqpila przyczyna uzasadniajEca utratq
prawa do zwiqkszenia stypendium doktoranckiego, a w przypadku o kt6rym mowa
w -ust. 1 pkt 1, z pierwszym dniem miesiqca nastqpui4cego po miesi4cu, w
kt6rym decyzja o skreSleniu staNa siq ostateczna.
srodki finansowe uzyskane w wyniku wstrzymania wyplaty zwiqkszenia
stypendium doktoranckiego, z powod6w okre6lonych w ust. 1, moga zosta6
przeznaczone - po uprzednim poinformowaniu Rektora - na przyznanie
zwiqkszenia stypendium doktoranckiego kolejnej osobie z listy rankingowej,
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Doktorantowi otrzymujEcemu zwiqkszenie stypendium doktoranckiego, kt6ry
ukoriczyl studia doktorantkie w terminie kr6tszyri nii orireElonv * piogiimie iycn
studi6w oraz uzyskal wyr6znienie rozprawy doktorskiei, wyplaca 

- siq Srodki
finansowe w wysokoSci stanowiqcej iloczyn kwoty otrzymywanego miesiqcznego
zwiqkszenia_ stypendium doktoranckiego oraz liczby miesiqcy (nie wiqks)ej niz
sze66), o kt6re zostal skr6cony okres sfuoi6w oottoranctiirr.
za wyr62niajqcq rozprawe doktorsk4 uznaje siq wylacznie rozprawq doktorskq
wyr62nionEw drodze odrqbnej uchwaly radywydiiatu (iady instytutu).
Decyziq w sprawie wyptaty Srodk6w finansowych, o kt6rych'mowa w ust, !,podejmuje upowa2niony przez Rektora dziekan (prodziekan) na wniosek
doktoranta zaopiniowany przez kierownika studi6w doktoranckich.

5s

Interpretacja postanowie6 ni niejszego reg ulam i nu nale2y do Rektora,
Doktoranci z rekrutacji Sr6drocznej niezaleznie od otrzymanych wcze$niej decyzji
sktadajq wnioski o przyznanie zwiqkszenia stypendium doktoranckiego do dnia
30 wrze6nia - stosownie do g 4 ust. 1 niniejszego Regulamrnu.
wsze-lkie kompetencje Rektora wynikajqce z niniejszego Regulaminu t poza
okre6lonymi w g 4 ust. 10, g 7 ust.2oraz g 8 ust. sl wykonuij- prorektords,
nauczania, o ile Rektor nie postanowi inacze;.
od decyzji upowaznionego przez Rektora dziekana (prodziekana) w sprawie
odmowy przyznania zwiqkszenia stypendium doktoranckiego stuzy wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy skierowany do Rektora w terminie czternastu dni od
dnia dorqczenia decyzji,
Nadz6r nad terminowym przygotowaniem na wydzialach dokumentacji niezbqdnej
do przyznania zwiqkszenia stypendium doktoranckiego sprawuje dziekan, a nad
przestrzeganiem postanowief niniejszego Regulaminu - Prorektor ds. nauczania.
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje siq
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2oo5 r. - prawo o szkolnictwie wy2szym oraz
Regulaminu studi6w doktoranckich w uniwersytecie wroclawskim,
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