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1. Wysokość oraz liczbę stypendiów doktoranckich przyznawanych przez Instytut 
określa Dyrektor Instytutu. 

 
2. Liczba stypendiów przyznanych na dany rok może być zwiększona dzięki 

środkom pochodzącym z projektów naukowych oraz poprzez pozyskiwanie 
sponsorowanych stypendiów celowych. 
 

3. Stypendium przyznawane jest przez Dyrektora Instytutu na wniosek 
doktoranta złożony do kierownika studiów doktoranckich, który przekazuje go 
do zaopiniowania Komisji Doktoranckiej. 

 
4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:  

a) podanie, dane doktoranta (imię, nazwisko, numer PESEL, a w 
przypadku jego braku-numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) 
oraz wskazanie roku studiów doktoranckich 

b) dla studentów pierwszego roku studiów dodatkowo: cv, opis 
merytoryczny projektu realizowanego w ramach studiów doktoranckich 
orazopinię opiekuna naukowego.  O stypendium może ubiegać się 
doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

c) dla studentów pozostałych lat studiów:  sprawozdanie merytoryczne z 
realizacji badań prowadzonych w ramach projektu, spis publikacji, 
abstraktów zjazdowych i innych osiągnięć naukowych oraz opinię 
opiekuna/promotora  

 
5. Niezbędnym warunkiem do ubiegania się o stypendium na kolejny rok studiów 

jest wypełnienie przez doktoranta zobowiązań wynikających z programu i 
harmonogramu jego realizacji dla poszczególnych lat studiów doktoranckich 
(SD) oraz wykazanie się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej, zgodnie z §12 ust.1-2 rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów 
doktoranckich i stypendiów doktoranckich. W przypadku ich niewypełnienia, 
stypendium może ulec zawieszeniu. Ocena merytoryczna postępów w 
realizacji programu SD należy do zadań Komisji ds. Studiów Doktoranckich i 
Doktoratów. 

  



6. Komisja doktorancka, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium 
doktoranckiego, przekazuje Dyrektorowi Instytutu listę doktorantów 
rekomendowanych do przyznania stypendium zawierającą dane, o których 
mowa w punkcie 4, podpunkt a niniejszego regulaminu. 
 

7. Stypendium jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. W 
przypadku uzyskania przedłużenia trwania SD ponad cztery lata, możliwe jest 
ubieganie się o przyznanie stypendium, jednakże nie dłużej niż na kolejne 8 
miesięcy od terminu ukończenia czwartego roku studiów. Warunkiem 
koniecznym do wypłaty stypendium w tym okresie jest wykazanie się 
postępem w przygotowaniach do obrony pracy doktorskiej, podlegającym 
ocenie przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i Doktoratów. 
 

8. W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na 8 miesięcy piątego 
roku SD doktorant składa wniosek jak w pkt 4 wraz z uzasadnieniem 
promotora o konieczności przedłużenia studiów. 
 

9. Dopuszczalne jest ubieganie się o przyznanie stypendium na kolejne 4 
miesiące piątego roku SD pod warunkiem złożenia manuskryptu pracy 
doktorskiej co najmniej do Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Doktoratów 
przed upływem poprzedniego okresu pobierania stypendium. 
 

10. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników SD zaprzestaje się 
wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 
ostateczna. 
 

11. Stypendium jest wypłacane miesięcznie, zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w Instytucie, zawartymi w regulaminie SD 

 
 
 
 

 


