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Zarządzenie Nr 1171/2016/2017 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 18 lipca 2017 roku  

 
w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich  w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) 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) oraz Regulaminu 

studiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zarządza 

się co następuje:  
 

§ 1 

Wprowadza się jako obowiązujący Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik 

do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

Z dniem 01.10.2017 roku traci moc Zarządzenie Nr 923/2014/2015 z dnia 30.06.2015r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu  przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2017 roku.  

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Janicki 
 

 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1171/2016/2017 z 18.07.2017 r. 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH 

W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

§ 1 

1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-

Humanistycznej określa zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich 

uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich zwanych dalej doktorantami.  

2. Stypendia doktoranckie, zwane dalej stypendia, przyznawane są w trzech kategoriach 

oznaczonych odpowiednio jako kategorie: I, II i III, w zróżnicowanej wysokości.  

3. Wysokość stypendiów doktoranckich w poszczególnych kategoriach ustala Rektor.  

4. Stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta 

ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.  

5. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 października danego 

roku akademickiego.  

6. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta. Wzory wniosków o przyznanie stypendium 

stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie pobierania podejmuje Rektor na 

wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, kierownika jednostki 

organizacyjnej wydziału, kierownika studiów doktoranckich, dziekana wydziału oraz Komisję 

ds. stypendium doktoranckiego zwaną dalej Komisją.  

2. Komisję powołuje rektor na wniosek dziekana, po zaopiniowaniu przez właściwą radę 

wydziału na każdym wydziale, który prowadzi studia doktoranckie.  

3. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora 

habilitowanego sztuki albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami 

doktora habilitowanego 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 właściwy organ samorządu doktorantów.  
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4. Do zadań Komisji należy:  

a) sporządzenie do każdego ze złożonych wniosków opinii według wzoru określonego  

w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

b) sporządzenie w oparciu o zawarte we wniosku informacje oraz na podstawie dołączonej 

dokumentacji listy doktorantów, którzy złożyli wniosek o stypendium wraz  

z proponowaną kategorią stypendium.  

5. Wysokość stypendium  jest  każdorazowo określana na  podstawie budżetu studiów 

doktoranckich przez dziekana wydziału i zatwierdzana przez radę wydziału.  

 

§ 3 

1. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów, 

który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;  

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej.  

3. Stypendium może otrzymać doktorant, który prowadzi zajęcia w wymiarze 45 godzin 

dydaktycznych w danym roku akademickim.  

4. Przyznaje się następujące kategorie stypendium doktoranckiego:  

1) na pierwszym roku – stypendium kategorii I;  

2) na drugim i trzecim roku:  

a) stypendium kategorii I: dla doktoranta, który nie ma udokumentowanego dorobku 

naukowego i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego,  

b) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy 

i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego,  

c) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i ma wszczęty przewód doktorski;  

3) na czwartym roku:  

a) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy 

i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego,  



4 
 

b) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i ma wszczęty przewód doktorski.  

5. Zmiana kategorii stypendium może nastąpić wyłącznie z początkiem kolejnego roku 

akademickiego.  

6. W razie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w trybie, o którym 

mowa w Regulaminie studiów doktoranckich doktorant może otrzymywać wyłącznie 

stypendium kategorii I.  

 

§ 4 

1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 6 wraz z załącznikami doktorant składa do kierownika 

studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października każdego roku.  

2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich: 

a) protokół z postępowania kwalifikacyjnego,  

b) udokumentowany dorobek naukowo - badawczy, w tym: wykaz publikacji, potwierdzenie 

udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, potwierdzenie udziału w realizacji 

projektów badawczych i grantów, udzielone patenty, zgłoszenia patentowe, o ile doktorant 

posiada taki dorobek, 

2) na pozostałych latach studiów doktoranckich:  

a) udokumentowany dorobek naukowo - badawczy, w tym: wykaz publikacji, potwierdzenie 

udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, potwierdzenie udziału w realizacji 

projektów badawczych i grantów, udzielone patenty, zgłoszenia patentowe,  

b) zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,  

c) potwierdzenie osiągnięć dydaktycznych na podstawie udokumentowanych hospitacji zajęć,  

d) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów,  

e) opinię opiekuna naukowego / promotora.  

3. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium, w terminie do 15 dni od dnia 

ich otrzymania, przekazuje Rektorowi ATH listy doktorantów, których rekomenduje 

do przyznania stypendium wraz z proponowaną kategorią stypendium oraz kompletną 

dokumentacją.  

 

§ 5 

1. Stypendium wypłacane jest co miesiąc przelewem na rachunek bankowy z wyjątkiem stypendium 

za miesiąc październik, które powinno być wypłacone najpóźniej do dnia 15 łącznie ze 

stypendium należnym za miesiąc listopad. Stypendium wypłacane jest również w okresie 
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usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej chorobą, odpowiadającej okresowi wypłaty 

zasiłków   z ubezpieczenia społecznego, urlopem macierzyńskim lub opieką nad dzieckiem.  

2. W razie skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich lub zawieszenia  

w prawach doktoranta, odpowiednio zaprzestaje się wypłaty stypendium lub wypłatę 

stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

decyzja stała się ostateczna.  

3. 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.  

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

1) 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,  

2) stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 37 a ustawy z 30.IV.2010  

o instytutach badawczych, art. 70 a ustawy z 30.IV 2010 o Polskiej Akademii Nauk, 

3) stypendiów doktorskich, o których 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, 

4) środków w ramach pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 a ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

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

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.), 

Rozporządzenia MNiSW w  sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

oraz Regulaminu studiów doktoranckich obowiązującego w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

                                   

 


