
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 67/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu 
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. 
poz. 127, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania 
stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich na Politechnice Śląskiej”, 

2) tytuł załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Regulamin przyznawania i wypłacania 
stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich na Politechnice Śląskiej”, 

3) w § 3 ust. 5 pkt 2-5 załącznika do zarządzenia otrzymują następujące brzmienie: 

„2) na drugim i trzecim roku studiów doktoranckich: 

a) stypendium kategorii I: dla doktoranta, który nie ma udokumentowanego dorobku 
naukowego i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora, 

b) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i nie 
ma wszczętego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

c) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i ma 
wszczęty przewód doktorski lub postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, 

3) na czwartym roku studiów doktoranckich, z wyjątkiem studiów doktoranckich trwających 3 lata: 

a) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i nie 
ma wszczętego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

b) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i ma 
wszczęty przewód doktorski lub postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora; 

4) na piątym roku studiów doktoranckich, a w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata 
– na czwartym roku studiów doktoranckich (przedłużenie okresu odbywania studiów 
doktoranckich): 

a) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i nie 
ma wszczętego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

b) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek naukowy i ma 
wszczęty przewodu doktorskiego lub postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, 

5) w przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów na kolejne lata doktorant może 
otrzymywać wyłącznie stypendium kategorii I.”, 



 

 

3) w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) potwierdzenie wszczęcia przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora,”, 

4) w § 5 ust. 2-3 otrzymują następujące brzmienie:  

„2. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 
wypłaty stypendium z dniem, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

  3. W przypadku ukończenia studiów doktoranckich przez doktoranta zaprzestaje się wypłaty 
stypendium z dniem ukończenia tych studiów.”, 

5) załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na studiach 
doktoranckich na Politechnice Śląskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ................................................... 

Data wpływu: .................................. 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na drugim i kolejnym roku studiów doktoranckich 

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................... 

PESEL (a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość): ............................................ 

Wydział: ..................................................................................................................................................................... 

Dyscyplina: ................................................................................................................................................................. 

Rok studiów doktoranckich, na którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium: ............. 

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na okres od 01.10.20....... r. do ............................ 20....... r./na rok akademicki 20....... / 20....... 1** 

Opis postępów w pracy naukowej doktoranta 

1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich: ........... 

2. Data otwarcia przewodu doktorskiego lub wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: ........... 

3. Wykaz publikacji (należy wymienić publikacje z wskazaniem miesiąca i roku druku lub ukazania się publikacji – dotyczy roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego): 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

                                                           
** należy wpisać rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium doktoranckie albo daty wynikające z decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich 

(np. urlop macierzyński) 

Stwierdza się: 

 komplet dokumentów/brak wymaganych dokumentów*: 

................................................................................... 

 poprawność informacji zawartych we wniosku 

Proponuje się przyznać/nie przyznać* stypendium doktoranckie kategorii I / II / III* 

Podpisy komisji: 

przewodniczący: ................................................... 

członkowie:  ........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

............................, dnia ................................... 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

4. Odbyte staże naukowe (należy wymienić staże z wskazaniem okresu odbywania stażu, instytucji, kraju/miasta – dotyczy roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego): 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5. Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach (nazwa konferencji, data i miejsce, temat 
wystąpienia oraz informacja o charakterze udziału – referat/poster – dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który 

doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego): 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6. Udział w projektach badawczych, grantach, patenty itp. (rodzaj badań, nazwa projektu/grantu badawczego, data rozpoczęcia 
i planowana data zakończenia projektu, data uzyskania patentu, data przyjęcia zgłoszenia patentowego  – dotyczy roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego): 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

7. Praktyki zawodowe (działalność dydaktyczna): 

 liczba godzin i forma prowadzonych zajęć dydaktycznych (liczba godzin zajęć przeprowadzonych w poprzedzającym roku 
akademickim, na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego, forma prowadzonych zajęć – np. ćwiczenia, 

laboratorium, projekt – potwierdzone przez opiekuna naukowego/promotora): 

...................................................................................................................................................................... 

 hospitacja zajęć (kopia protokołu hospitacji zajęć) 

Oświadczenie doktoranta 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na studiach 
doktoranckich na Politechnice Śląskiej, 

 świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie informacji niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że: 

 podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

 przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, 
a załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałami. 

......................, dnia ………………… ................................................... 
 (podpis doktoranta) 

Opinia opiekuna naukowego/promotora* dotycząca postępów w pracy naukowej 
i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w poprzednim roku akademickim 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



 

 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 ......................, dnia …………………… ................................................... 
 (podpis opiekuna naukowego/promotora*) 

Deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu wymaganego obciążenia dydaktycznego 
w liczbie 90 godzin na rok akademicki 20…..../20....... 

– zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu 

 
 
 

 ......................, dnia …………………… ................................................... 
 (podpis kierownika jednostki) 

* niepotrzebne skreślić 


