
ZARZN)ZENTE \R 63i2011

REKTORA L]NIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

z dnta 30 września207I r.

w sprawie trybu przyznawania pracownikom

Uniwersytetu Szczecinskiego stypendiów doktorskich

Dztałając napodstawie art.66 ust" 1 i 2 ustawy zdtiaZ7 Itpca2005r' Prawo o szkolnictwie
wyZSZym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 zpóźn" zm.)oraz $ 2 ust. 2 rozpotządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie warunków przyznawania
sqvpendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U' lrlr 160, poz.956),zarządza
się, co następuje:

$1

1. Rek1or Uniwersytetu Szczecińskiego może przyznac stypendium doktorskie
pracownikom Uniwersy.tetu Szczecińskiego przygotowującym rozprawę doktorską
którym wszczęto'p rzew ó d doktorski.

Ż. Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego na|eŻy kierowaÓ do Prorektora ds.
Nauki i Współpracy Międzynarodowej, za poŚrednictwem właściwego dziekanatu.

3. Wzor wniosku, o przyznantelprzedłuŻenie stypendium doktorskiego stanowi załącznlk
nr 1 do niniejszego zarządzenia"

$2

1. Stypendium doktorskie może być przyznane maksymalnie do 18 miesięcy.
2' Stypendium doktorskie moŻe być ptzyznane pracownikowi Uniwersr.tetu

S zczecińsk le go, pr zy gotowuj ącemu rozprawę doktorską j ezel i :

1) wszczęto przewód doktorski;
2) uzyskał poz1'tywną opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach rr

pracy naukowej;
3 ) podpisał umowę okreŚlaj ącą warunki wypłacania stypendium doktorskie go :

4) uzyskał zgodę właściwej rady wydziału.

$3

Ustala się wysokośÓ stypendium doktorskiego na poziomie 50 % minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego w przepisach o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich.

s4

l. Wypłata stypendium doktorskiego następuje na warunkach określonych w umowie
zaw artej z pracowniki em Uniwers}tetu S zcze ciński e go.



2. Wzot umowy o stypendium doktorskie stanorł'i załączn|k nt 2 do niniejszego
zarządzenia'

$s

Stypendium j est wypłacane w okresach miesięczny ch z gory 
"

$6

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego cofa stypendium doktorskie, jeŻeIi pobierający je
pracownik nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.

$7

1. Pracownik' który pobierał stypendium jest zobowiązarry do zwrotu pobranego
stypendium doktorskiego w pełnej wysokoŚci, jeżeIi:

1) cofnięto mu stypendium doktorskie Ze względu na brak dostatecznych
postępów w pracy naukowej;

2) w ciągu dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania stypendium doktorskiego
nie przystąpił do obrony rozprary doktorskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która nie osiągnęła dostatecznych postępów w
pracy naukowej albo nie przystąpiła do obrony rozprary doktorskiej we wskazanym
terminie zprzyczyn od niej niezaLeŻnych, w szczególności z powodu:

1) braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych,
potwierdzonych opinią promotora;

2) czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą
3) Sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
4) Sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o

orzeczonej niepełno sprawno ści.

3. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego po rozpatrzentu wyjaśnień pracownika
zobowlązanego do zwrotu pobranego stypendium doktorskiego' moze obnizyć kwotę
nalezną do zwrotu pobranego stypendium , rozłoĘc spłatę na ruty lub ją umorzyć.

$8

W przypadku przystąpienia Pracownika do obrony pracy doktorskiej przed upływem terminu.
na jaki przyznano stypendium doktorskie, ostatnia wypłata stypendium doktorskiego będzie
przysługiwać za miesiąc, w którym Pracownik przystąpił do obrony pracy doktorskiej.

$e

osoby, które otrzymały stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów' zachowują
prawo do tego stypendium do końca okresu na który zostało ono przyznane, na
dotychczasowych warunkach.

$10

Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podpisania.



załącznik nr ] do zarządzenia nr 63/201 ]

Szczecin

imię i nazwisko

stanowisko/miej sce zatrudnienia

Wniosek
o przy znanie l przedłużenie * )

stypendium doktorskiego

Proszę o pTzyznanie stypendium doktorskiego w terminie od

do

oświadczam, Że do tej pory:
a/ ni e p obie r ałarnJ em stypendium doktorski e go
b/ pobierałam/em stypendium doktorskie w okresie

której promotorem j est......'.''..

przewiduję złoŻyc w terminie

*) niepotrzebne skreślió
podpis osoby ubiegającej się o stypendium

Załącznlki:
1. Dorobek naukowy ti.:
- dotychczasowa działalność naukowa
- udział w stazach naukowych laajowych izagranicznych
- Iiczba i rodzaj publikacj i w czasopismach kraj owych i zagraniczny ch
2. Uchwała Rady Wydziału o otwarciu przewodu doktorskiego
(przy ubieganiu się o stypendium po raz pierwszy).



opinia promotora lub opiekuna naukowego na temat postępów w pracy naukowej:

Stan zaawansowania rozprawy doktorskiej oceniam na .........................."ń

data podpis promotora

Stanowisko Rady Wydziału:

Rada Wydziału w dniu ....."........."."........poparła wniosek o przyznanie stypendium
doktorskiego

data podpis Dziekana

Rada Wydziału w dniu .......... odrzuciła wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego

(proszę podaó uzasadnienie)

data podpis Dziekana



załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/20] 1

UMOWA

o stypendium doktorskie

zawarta w dniu ... pomiędzy Uniwers1.tetem Szczecińskim

1 0 - 4 5 3 Szczecin a|. P apieŻa Jana Pawła II ŻŻa, reprezentow anym pr zez:

Kwęstora.

ZNv any m dalej,,Uniwersytetem Szczecińskim"

a Panią/Panem.. " ..

zatrudnionym w ..

Zwanym dalej SĘpendystą

o następującej treści:

$1

1. Na podstawie $ 4 zarządzenianr 63lŻ011 Rektora Uniwersletu Szczecińskiego z dnia 30 września

201 i r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Uniwersytętu Szczęcińskiego stypendiów

doktorskich

przyznaję Pani/Panu

stypendium doktorskie w wysokości . .. .. ' ... ' '.."zł

(słownie '...... ......)

na okres' ' ".. ".miesięcy od... .. ' "do.

z mozliwośc iąprzedłuŻenia okresu j ego wypłacania.

2. Sffpendium doktorskie będzie wypłacane w kwocie. 'zł w okresach miesięcznych z góry'

n')v!

l.Stypendysta zobowiązany jest do złożenia Ręktorowi Uniwersytetu Szczęcińskiego informacji o

postępach w pracy naukowej, zaopiniowanej przez promotora, w następujących terminach*:

- do dnia.

- do dnia.

- do dnia.

2. W przypadku niezłozenia infotmacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłata stypendium

doktorskiego zostanię wstrzymana do czasu złożenia informacji przez Stypendystę.

$3

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego cofa stypendium doktorskie w przypadku braku dostatecznych

postępów w pracy naukowej Stypendysty.



s4

1. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty stypendium, jeżeli:

1) Rektor cofnię stypendium doktorskie zgodnie z $ 3 niniejszej umowy;

2) w ciągu 2 lat od dnia zaprzestania pobierania stypendium nie przystąpi do obrony rozprawy

doktorskiej.

2. Zwrot kwoty stypendium doktorskiego nastąpi na pierwsze pisemne wezwanie tlniwersytetu

Szczecińskiego, w terminie w nim wskazanym'

$s

i. Przepisu $ 4 nie stosuje się w sytuacji, gdy Stypendysta nie osiągnął dostatecznych postępów

w pracy naukowej albo nie przystąpił do obrony rozpraw doktorskiej Zprzyczyn od siebie

niezaleŻny ch, w szczególności z powodu:

1) braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych,
potwierdzonych opinią promotora,

2) czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą
3) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkięm rodziny;
4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku zycia lub dzieckiem o

orzeczonej niepełnosprawności'

$6

W przypadku przystąpienia Stypendysty do obrony pracy doktorskiej przed upĄrvem teminu, na jaki

przyznano sĘpendium doktorskie, ostatnia wypłata stypendium doktorskiego będzie przysługiu,ac za

miesiąc, w którym Stypendysta przystąpił do obrony pracy doktorskiej.

$7

Umowę sporządzono w 2 egzemp|arzach, po jednym dla kazdej ze stron.

* niepotrzebnę skreślić

Stypendysta Rektor


