Załącznik do zarządzenia nr 44/2018
Rektora PO

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

§ 1.

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich (doktorant) prowadzonych przez Politechnikę
Opolską, zwaną dalej również „Uczelnią”, może otrzymywać stypendium doktoranckie.
2. Stypendium doktoranckie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji wydziału
Uczelni.
3. Wysokość środków przeznaczonych na wypłaty oraz liczbę stypendiów doktoranckich uchwala
rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie.
4. Wysokość środków, o których mowa w ust. 3, zatwierdza rektor Uczelni.
5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
2) środków w ramach pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu
terytorialnego;
3) stypendiów naukowych dla doktorantów przyznanych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne;
4) stypendium za wybitne osiągnięcia;
5) stypendium doktorskiego.
§ 2.

1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.
2. Stypendium doktoranckie przyznaje się na okres do 12 miesięcy danego roku akademickiego
w wysokości ustalonej przez rektora.
3. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym uznaje się wynik z postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Politechnice Opolskiej w liczbie punktów nie
mniejszej niż 29. W szczególnych przypadkach dziekan wydziału prowadzącego studia
doktoranckie na wniosek wydziałowej komisji doktoranckiej, może za bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym przyjąć inny próg punktowy.
5. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być
przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni;
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
6. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% i wyższa niż 100%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w Regulaminie
wynagradzania pracowników Politechniki Opolskiej.
§ 3.

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego na drugim roku i kolejnych latach
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studiów doktoranckich należy dołączyć opinię opiekuna naukowego lub promotora
o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do wypełnienia wniosku zawierającego
wykaz publikacji oraz poszczególnych osiągnięć naukowych i podania zgromadzonych za nie
punktów.
Stypendium doktoranckie na wszystkich latach studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który wymienione we wniosku osiągnięcia naukowe wykonał pod afiliacją
Politechniki Opolskiej.
Punktacja poszczególnych osiągnięć doktoranta, obowiązująca w danym roku akademickim
znajduje się we wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego (załącznik nr 1 do
Regulaminu).
W przypadku publikacji opracowanej przez kilku autorów, liczbę punktów dzieli się
proporcjonalnie do ilości autorów, z wyłączeniem promotora/opiekuna naukowego oraz
promotora pomocniczego.
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się do kierownika studiów
doktoranckich do dnia 10 października danego roku. Kierownik studiów doktoranckich na
danym wydziale może wyznaczyć inny termin.
W przypadku, gdy doktorant złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie
stypendium doktoranckiego, kierownik studiów doktoranckich przyjmuje wniosek i wzywa
doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni z pouczeniem, że
niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Kierownik studiów doktoranckich przekazuje wnioski o przyznanie stypendium
doktoranckiego do zaopiniowania wydziałowej komisji doktoranckiej powołanej przez rektora
na wydziale prowadzącym studia doktoranckie.
Wydziałowe komisje doktoranckie podejmują decyzje zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 3 członków komisji.
Wydziałowa komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium
doktoranckiego, przekazuje rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania
stypendium.
§ 4.

Doktorant studiujący w dwóch dyscyplinach może otrzymać stypendium doktoranckie w tych
dyscyplinach za odrębne osiągnięcia.
§ 5.

1. Decyzję w sprawie stypendium doktoranckiego podejmuje rektor Uczelni.
2. Wypłata stypendium doktoranckiego uwarunkowana jest podpisaniem umowy, której wzór
określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Doktorant, którego wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego nie został pozytywnie
rozpatrzony, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem
kierownika studiów doktoranckich na danym wydziale, wnieść o ponowne rozpatrzenie
wniosku do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
§ 6.

1. Wypłata stypendium doktoranckiego odbywa się co miesiąc, w terminie określonym w umowie
o stypendium doktoranckie.
2. W okresie urlopu oraz przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich z powodu
prowadzenia długotrwałych badań naukowych doktorant traci prawo do stypendium
doktoranckiego. W przypadku, gdy stypendium doktoranckie zostało przyznane, wypłatę
stypendium wstrzymuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doktorant utracił
prawo do tego świadczenia. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, rektor może

przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.
3. 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.
4. W przypadku ukarania doktoranta karą dyscyplinarną, zaprzestaje się wypłaty stypendium
doktoranckiego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło uprawomocnienie się orzeczenia o ukaraniu doktoranta. Wznowienie
wypłaty stypendium doktoranckiego następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin zatarcia kary dyscyplinarnej.
5. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie
w terminie wcześniejszym niż określony przez Uczelnię czas trwania tych studiów oraz
uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia
studiów doktoranckich 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 większej jednak niż sześć miesięcy.
§ 7.

Osoba wyznaczona przez dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie zobowiązana
jest do przekazywania niezwłocznie do Sekcji Płac:
1) umów zawartych z doktorantami, o których mowa w § 5 ust. 2;
2) informacji o zaprzestaniu wypłaty stypendium doktoranckiego z przyczyn, o których mowa
w § 6 ust. 2-4.

