
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2010 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 4 stycznia 2010 r. 
w   sprawie  wprowadzenia    Regulaminu przyznawania stypendiów 
doktoranckich     
 
Na  podstawie  art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich    
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
                                                                § 2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

                                                                      REKTOR 
                                                                      dr hab. inŜ. Zygmunt Bąk, prof. AJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Załącznik Nr 1 
                                                                                                                               do zarządzenia wewnętrznego                                                                                                                                  

                                                                                        Rektora Nr R-0161/1/2010 
 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 
 

 
§ 1 

 
Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów 
doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 

§ 2 
 

Stypendia przyznaje się ze środków pochodzących z dotacji budŜetu państwa na 
zadania związane z kształceniem studentów studiów doktoranckich. 
 

§ 3 
 

1. Wysokość stypendiów i liczbę stypendystów w danym roku akademickim 
określa Rektor w zaleŜności od posiadanych środków finansowych do 15 
września  z zastrzeŜeniem pkt. 2. 

2. Wysokość stypendiów oraz liczbę stypendystów w roku akademickim 
2009/2010  ustali Rektor do dnia 7 stycznia 2010 r. 

 
§ 4 

 
1. Wysokość stypendium nie moŜe być niŜsza niŜ 60% i wyŜsza niŜ 100% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. 
2. Stypendium przyznaje się na okres do 12 miesięcy danego roku 

akademickiego. 
3. Łączny okres pobierania stypendium przez doktoranta nie moŜe 

przekraczać 4 lat. 
 

§ 5 
 
Stypendia doktoranckie są przyznawane niezaleŜnie od stypendiów, o których 
mowa w art.199 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym. 
 

§ 6 
 

1. Doktorant otrzymujący stypendium moŜe podejmować zatrudnienie  
wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 



2. Doktorant jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Rektora o  
podjęciu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 
§ 7 

 
Stypendium moŜe otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, 
który terminowo realizuje program studiów oraz wykazuje się zaangaŜowaniem 
w prowadzeniu procesu dydaktycznego lub badawczego prowadzonego przez 
jednostkę organizacyjną uczelni. 
 

§ 8 
 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta.  
2. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do kierownika studiów 

doktoranckich kaŜdego roku do dnia 15 września. 
3. Kierownik studiów doktoranckich opiniuje wniosek i przekazuje go 

Rektorowi do dnia 30 września. 
4. W roku akademickim 2009/2010 terminy o którym mowa w pkt.2 i 3 

ulegają odpowiednio wydłuŜeniu do dnia 15 stycznia i 22 stycznia. 
 

§ 9 
 

1. Kierownik studiów doktoranckich opiniuje wniosek o przyznanie 
stypendiów w oparciu o kryteria merytoryczne tj: zaangaŜowanie w 
prowadzenie zajęć dydaktycznych, w pracę badawczą oraz 

          uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez jednostkę. 
2. Rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich ustala 

szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej dla studiów 
doktoranckich prowadzonych na wydziale.  

 
§ 10 

 
1. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości oraz okresu pobierania 

podejmuje Rektor. 
2. Decyzja Rektora ma charakter ostateczny.  
3. Doktorant moŜe złoŜyć do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania 

decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 

§ 11 
 

Stypendium wypłaca się co miesiąc, w formie bezgotówkowej, na rachunek 
bankowy wskazany przez doktoranta. 
 



 
 
 

§ 12 
 
Uczestnikowi studiów doktoranckich , który obronił pracę doktorską przed 
terminem planowanego zakończenia studiów pozostałą kwotę stypendium 
wypłaca się jednorazowo. 
 

§ 13 
 
Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących 
przypadkach: 

1. skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 
2. rezygnacji ze studiów doktoranckich, 
3. zawieszenia w prawach doktoranta, 
4. uzyskania urlopu dziekańskiego, 
5. stwierdzenia podania nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie 

stypendium, 
6. podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 
 

§ 14 
 

Doktorant,  który otrzymał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych 
zawartych we wniosku , jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości. 
 

§ 15 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz  
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia     
2006 r.  w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni. 


