Załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora UŚ z dnia 17 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 54
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad
przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 200 i art. 200 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (jednolity tekst - Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581) i rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu
podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań
projakościowych z budżetu państwa (jednolity tekst - Dz. U. z 2014 r. poz. 230) a także po
uzyskaniu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie Śląskim
zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wytyczne w sprawie w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 1a
Ustalona na rok 2015 wysokość stypendium doktoranckiego obowiązuje w każdym
następnym roku, jeżeli nie nastąpi stosowna zmiana niniejszego zarządzenia.
§2
W związku z postanowieniem § 1 traci moc zarządzenie nr 117 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów
doktoranckich i zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim”
ze zmianą w zarządzeniu nr 94 z dnia 5 lipca 2013 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
§1
Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o:
1. doktorancie – rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
2. studiach – rozumie się przez to studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach;
3. uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Śląski w Katowicach;
4. wydziale – rozumie się przez to jednostkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
w której utworzono studia doktoranckie;
5. kierowniku – rozumie się przez to powołanego przez Rektora, kierownika określonych
studiów doktoranckich;
6. radzie wydziału – rozumie się przez to także radę instytutu, w którym utworzono
studia doktoranckie;
7. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
8. stypendium – rozumie się przez to stypendium doktoranckie w myśl art. 200 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
9. komisji – rozumie się przez to komisję doktorancką w rozumieniu § 12
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. w
sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz.
558);
10. zwiększeniu

stypendium

- rozumie się przez

to zwiększenie stypendium

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w myśl art. 200 a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§2
1. Doktorant wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej może otrzymać
zwiększenie

stypendium

z

dotacji

podmiotowej

na

dofinansowanie

zadań

projakościowych.
2. Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku
studiów, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów może być
przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub
badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów.
4. Zwiększenie stypendium, na pisemny wniosek doktoranta przyznaje upoważniony
przez Rektora kierownik, po zaopiniowaniu przez komisję.
5. Komisja ustala listę osób rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium.
Listę sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. W przypadku wydziałów,
które prowadzą studia doktoranckie w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki,
dopuszcza się tworzenie list rankingowych odrębnie dla poszczególnych dziedzin i
dyscyplin nauki. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada jednostki prowadzącej studia
doktoranckie.
6. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane jest przez
okres 12 miesięcy, za każdy miesiąc z góry pod warunkiem otrzymania przez uczelnię
środków na finansowanie zwiększenia stypendium.
7. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800,00 zł.
8. Uprawnienie do otrzymania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30%
najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów, w poszczególnych
studiach. Liczbę ułamkową zaokrągla się w dół do jedności.
9. Po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu
dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów, Rektor informuje
dziekanów o przyznanych środkach na dany rok kalendarzowy.
10. Zasady wyłaniania uprawnionych, o których mowa w ust. 8 ustala rada wydziału
określając również dodatkowe kryteria wyłonienia najlepszych 30% doktorantów, w
przypadku gdy większa liczba doktorantów uzyskała taką samą liczbę punktów.
Dziekan podaje zasady do wiadomości doktorantów nie później niż 30 dni przed
ostatecznym terminem złożenia wniosku o zwiększenie.

11. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie
przyznano stypendium, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium, o której mowa w ust. 7. Zwiększenie to staje się stypendium.
12. Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji
projakościowej składa do kierownika wniosek w terminie określonym przez
kierownika.
§3
1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Skreślenie doktoranta z listy uczestników skutkuje utratą zwiększenia stypendium.
Wypłaty zaprzestaje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
§4
1. Decyzja kierownika w sprawie przyznania zwiększenia stypendium ma charakter
ostateczny.
2. Od decyzji kierownika, o której mowa w ust. 1 odwołanie nie przysługuje, jednakże
osoba niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na piśmie, za pośrednictwem kierownika, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. W sprawach dotyczących przyznawania zwiększenia stypendium w uczelni,
nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

WYTYCZNE W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
§1
Ilekroć w treści jest mowa o:
1. doktorancie – rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
2. studiach – rozumie się przez to studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach;
3. uczelni – rozumie się przez to Uniwersytet Śląski w Katowicach;
4. wydziale – rozumie się przez to jednostkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
w której utworzono studia doktoranckie;
5. kierowniku – rozumie się przez to powołanego przez Rektora, kierownika określonych
studiów doktoranckich;
6. radzie wydziału – rozumie się przez to także radę instytutu, w którym utworzono
studia doktoranckie;
7. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
8. stypendium – rozumie się przez to stypendium doktoranckie w myśl art. 200 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
9. komisji – rozumie się przez to komisję doktorancką w rozumieniu § 12
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. w
sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz.
558).
§2
1. Doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie.
2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium składa do kierownika pisemny
wniosek w terminie określonym przez kierownika.

§3
1. Stypendium, na pisemny wniosek doktoranta przyznaje upoważniony przez Rektora
kierownik w ramach zatwierdzonego przez Senat Uczelni planu rzeczowofinansowego wydziału, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką jednostki
prowadzącej studia.
2. Komisję powołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki prowadzącej studia.
Funkcję przewodniczącego komisji pełni kierownik studiów.
3. Komisja ustala listę osób rekomendowanych do przyznania stypendium. Listę
sporządza się odrębnie dla każdego roku studiów. W przypadku wydziałów, które
prowadzą studia doktoranckie w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki, dopuszcza
się tworzenie list rankingowych odrębnie dla poszczególnych dziedzin i dyscyplin
nauki. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada jednostki prowadzącej studia
doktoranckie.
4. Zasady tworzenia listy rekomendowanych doktorantów wraz z systemem punktacji
określa rada wydziału.
5. Liczba uczestników studiów doktoranckich, którym przyznaje się stypendium
doktoranckie nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich w danej jednostce. Liczbę ułamkową zaokrągla się w górę do
jedności.
6. Do obliczania proporcji, o której mowa w ust. 5, uwzględnia się liczbę uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających studia od roku akademickiego
2017/2018.
§4
1. Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Rektor.
2. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane jest przez okres 12
miesięcy, za każdy miesiąc z góry.
3. Wysokość stypendium w poszczególnych latach kalendarzowych określa załącznik do
niniejszych wytycznych.
4. Minimalne stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta określonego przepisami o wynagradzaniu nauczycieli
akademickich.
5. Wysokość stypendium ulega zmianie w przypadku zmiany stawki minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta. W przypadku, gdy zmiana stawki nastąpi po

decyzji kierownika o przyznaniu stypendium, uczelnia wypłaci doktorantowi
wyrównanie do nowej kwoty stypendium, od dnia obowiązywania nowych przepisów
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
6. (uchylony).
§5
1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Skreślenie doktoranta z listy uczestników skutkuje utratą stypendium. Wypłaty
stypendium zaprzestaje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
4. Absolwentowi studiów, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony
w akcie o otworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą się ocenę rozprawy
doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów wypłaca się środki
finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie
stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów, nie większej
jednak niż sześć miesięcy.
5. Wypłata środków, o których mowa w ust. 4 podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
§6
1. Decyzja kierownika w sprawie przyznania stypendium ma charakter ostateczny.
2. Od decyzji kierownika, o której mowa w ust. 1 odwołanie nie przysługuje, jednakże
osoba niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się na piśmie, za pośrednictwem kierownika, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3. W sprawach dotyczących przyznawania stypendium nieuregulowanych niniejszymi
wytycznymi decyzje podejmuje Rektor.

Załącznik
do wytycznych w sprawie zasad
przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Wysokość stypendiów doktoranckich wynosi:

w roku 2011 - 1.044 zł
w roku 2012 - 1.131zł
w roku 2013 - 1.233 zł
w roku 2014 - 1.347 zł
w roku 2015 - 1.470 zł

