
INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DOKTORSKIE 

O stypendium doktorskie, doktorant ma prawo ubiegać się w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 w sprawie warunków przyznania stypendiów 

osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. nr 160, poz. 956). Z dniem 1 stycznia 2018 roku 

Dziekan Wydziału deklaruje na wniosku zabezpieczenie środków finansowych określając wysokość 

oraz okres wypłacania stypendium. Dziekan ustala ranking osób rekomendowanych do przyznania 

stypendium doktorskiego. Na tej podstawie Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni decyduje o 

przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium. W związku z powyższym istotnym jest, aby wniosek został 

prawidłowo przygotowany według poniżej podanych informacji. Dziekan przy rozpatrywaniu 

wniosków o stypendium doktorskie zastrzega sobie prawo wnikliwej ich analizy, podczas której pod 

uwagę będzie brany całokształt dotychczasowej działalności wyrażonej liczbą dokonań 

publikacyjnych, udziału w stażach naukowych oraz działalności na rzecz Wydziału. Preferowane 

będą osoby na IV roku SD, które jednocześnie zadeklarują zakończenie przewodu doktorskiego 

obroną w trakcie 4-letniego toku SD. Wnioski kierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

wraz z pełną dokumentacją muszą przejść drogę służbową przez Kierownika SD i Dziekana Wydziału. 

Do wniosku należy dołączyć:    

1. Informację doktoranta na temat: 

 stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej (minimum 90%) i przewidywanego terminu 

obrony 

 dotychczasowej działalności naukowej (spis prac naukowych z wykazem punktów 

indywidualnie uzyskanych przez doktoranta z poszczególnych publikacji, potwierdzony 

oświadczeniem podpisanym przez zainteresowanego oraz jego promotora) oraz organizacyjnej 

 odbytych staży naukowych (minimum 30 – dniowy staż, potwierdzony zaświadczeniem)  

2. Opinię promotora pracy doktorskiej (powinna ona zawierać przede wszystkim: procentowy 

stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej, termin wysłania rozprawy doktorskiej do recenzji, 

charakterystykę wartości naukowej rozprawy doktorskiej oraz ocenę dotychczasowej działalności 

naukowej). 

3. Opinię kierownika katedry lub dyrektora instytutu dotyczącą działalności doktoranta na rzecz 

jednostki oraz jego zaangażowania w prowadzenie dydaktyki. 

4. Potwierdzoną przez dziekanat uchwałę Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego.    

Wnioski należy składać bezpośrednio u Kierownika SD w dwóch terminach: I – do 1 marca (w 2018 

wyjątkowo do 9.03) oraz II – do 1 października. Dla każdego terminu przewiduje się przyznanie 2 

stypendiów na kwotę 600.00 złotych przez okres 6 miesięcy.  

 


