
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 51/2012 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 

doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm. art. 200 i nast.) 

oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
19 grudnia 2006r . w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r . nr 2, poz.3 z późn. zm.; Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. Dz. U. 
z 2011r. nr 225 poz. 1351). 

 
 

§1 
 
Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, 
zwane dalej stypendium doktoranckim z dotacji projakościowej, przysługuje wyróżniającym 
się doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu..  

 
§2 

 
Prawo do uzyskania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ma uczestnik 
studiów doktoranckich, który spełnia wymogi określone niniejszym Regulaminem. 

 
§3 

 
Uprawnienie do otrzymania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje 
nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych wydziałach UE  i latach 
studiów.  

§4 
 
1. Minimalna wysokość kwoty stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej wynosi 

800 zł1. 
2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej podejmuje 

Rektor, po zaopiniowaniu przez komisję stypendialną wniosku doktoranta  o przyznanie 
stypendium.     

3. Wysokość stypendium i okres jego pobierania określony jest dotacją Ministra Nauki                    
i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie zadań projakościowych w ciągu danego roku 
budżetowego. 

 
                                                            
1 Kwota zależna od puli środków przyznanych przez MNiSzW  na stypendia dla 30%  

najlepszych doktorantów  w danym roku budżetowym. 



§5 
 

1. Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantowi 
II roku  i kolejnych lat studiów,  który wyróżniał się w poprzednim roku  kalendarzowym 
w zakresie osiągnięć: 
a) naukowo-badawczych,  
b) przygotowania pracy doktorskiej 
c) dydaktycznych, 
d) organizacyjnych. 

2. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi pierwszego roku studiów 
doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego 
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest: 
a) złożenie przez doktoranta wniosku o stypendium projakościowe, stanowiące załącznik 

nr 1 do Regulaminu, 
b) udokumentowanie  wymaganych osiągnięć we właściwym kwestionariuszu osiągnięć 

doktoranta, stanowiącym załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu, 
c) zaliczenie do grupy 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych wydziałach 

i latach studiów na podstawie postępowania rankingowego przeprowadzonego 
na potrzeby przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, 
a dokonanego przez komisję stypendialną.  

4.  Doktorantowi,  który ukończył  studia w terminie krótszym niż określony w akcie                 
o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za 
okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się stypendium            
w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby 
miesięcy,  o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 
sześć miesięcy.  

§6 
 

Doktorant studiujący na dwóch kierunkach studiów doktoranckich może otrzymać 
stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej  tylko na jednym kierunku studiów według 
własnego wyboru. 

§7 
 

1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej                  
w przypadku, gdy: 
a) został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, 
b) otrzymał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych. 

2. Utrata stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b. 

 
§8 
 

Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się do doktorantów nie będących obywatelami 
polskimi chyba, że oddzielne przepisy stanowią inaczej. 
 

§9 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia Zarządzeniem Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 


