
1 
 

Zarządzenie Nr 974/2015/2016 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 16 listopada 2015 roku 
 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Działając na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zarządza się co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się zmiany Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w postaci: 

1. Skreślenia § 4 ust. 4 Regulaminu.  

2. Otrzymania przez dotychczasowy § 4 ust. 5 Regulaminu numeru porządkowego 

§ 4 ust. 4. 

3. Zmiany treści załącznika nr 2 – Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej na drugim i kolejnych latach studiów. 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 922/2014/2015 z 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prorektor ds. Nauki i Finansów 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 974/2015/2016 z dnia 16 listopada 2015 roku 

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

§ 1 

1. Uczestnik studiów doktoranckich wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej zwany 

dalej doktorantem, może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b. ust. 1. pkt 

5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572, z późn. zm.). 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, zwane dalej zwiększeniem stypendium, przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich prowadzonych na 

poszczególnych wydziałach.  

3. Zwiększenie stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta.  

 

§ 2 

1. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium na dany rok akademicki wraz z załącznikami 

należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października danego roku 

akademickiego. 

2. Wzory wniosków są określone w załączniku nr 1 dla studentów pierwszego roku studiów  

i załączniku nr 2 dla studentów pozostałych lat studiów doktoranckich. 

 

§ 3 

1. Decyzję o zwiększeniu stypendium podejmuje Rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany 

przez powołaną przez Rektora Komisję ds. stypendium doktoranckiego. 

2. W terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji doktorant może zwrócić się z wnioskiem 

do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składany jest za pośrednictwem 

kierownika studiów doktoranckich.  

 

§ 4 

1. Komisja po zaopiniowaniu wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, przekazuje wnioski 

Rektorowi w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania, wraz z listami rankingowymi 

doktorantów, sporządzonymi odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich 
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z zachowaniem zasady, że osoby przedłużające studia umieszczane są na jednej liście 

rankingowej.  

2. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium na podstawie list rankingowych sporządzonych 

odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich z zachowaniem zasady, że osoby 

przedłużające studia umieszczane są na jednej liście rankingowej na poszczególnych 

wydziałach.  

3. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium nie może być mniejsza niż wartość podana  

w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 24 października 2014r. w sprawie studiów doktoranckich  

i stypendiów doktoranckich.  

4. Lista rankingowa jest opracowywana na podstawie średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku 

studiów doktoranckich oraz oceny działalności naukowej dokonanej wg uzyskanych punktów 

za działalność publikacyjną i uczestniczenie w grantach uczelnianych. Lista punktów określana 

jest przez Bibliotekę Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na takich 

samych zasadach jak pracownikom Uczelni – punkty za publikacje przyznaje się wg liczby 

punktów za publikacje będące na wykazie MNiSzW.  

Punkty za publikacje oraz uczestnictwo w grantach określono w załączniku nr 3. 

§ 5 

1. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i przekazywane na rachunek 

bankowy doktoranta zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Rektora. 

2. W przypadku wyczerpania środków z dotacji na koniec roku kalendarzowego, Rektor może 

wstrzymać wypłatę zwiększenia stypendium. Po uzyskaniu środków finansowych w kolejnym 

roku kalendarzowym wypłata zwiększenia stypendium zostaje wznowiona z nadpłatą za cały 

okres. 

3. W razie skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich lub zawieszenia  

w prawach doktoranta, wypłatę zwiększenia stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja stała się ostateczna. 

4. Doktoratowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, 

któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe 

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w  §1 ust. 1. Kwota zwiększenia 

stypendium staje się stypendium doktoranckim. 


