Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 29/2010
z 20 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian w „Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice
Gdańskiej”.
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki
organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 3) oraz § 4 Regulaminu stacjonarnych
studiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej (uchwalony przez Senat PG w dniu
11 kwietnia 2007 r.) ustalam, co następuje:
§1
W „Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Gdańskiej”
wprowadza się następującą zmianę:
Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant,
który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych prowadzonych przez jednostkę
organizacyjną uczelni.”
§2
Tekst jednolity „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice
Gdańskiej”, uwzględniający zmiany określone w § 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,
prof.zw. PG

Załącznik nr 1
do zarządzenia rektora PG nr 29/2010 z 20 grudnia 2010 r.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
w Politechnice Gdańskiej
§1
Definicje ogólne
1.
2.
3.
4.

Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich,
Kierownik jednostki organizacyjnej – dziekan wydziału,
Rada jednostki organizacyjnej – Rada wydziału,
Uczelnia – Politechnika Gdańska.
§2
Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1. Regulamin niniejszy dotyczy stypendiów doktoranckich wypłacanych z dotacji
dydaktycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje
program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych i prac badawczych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną
uczelni.
3. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% i wyższa niż
100% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
4. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane na każdy
semestr osobno (po 6 miesięcy), a na wyższych latach na rok akademicki tzn. na 12
miesięcy od 1 października danego roku do 30 września następnego roku
kalendarzowego Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może
przekroczyć 4 lat, za wyjątkiem osób korzystających z urlopów macierzyńskich.
5. Stypendium doktoranckie na pierwszy semestr przyznaje się na podstawie oceny
z postępowania kwalifikacyjnego i dorobku naukowego doktorantom, dla których
zaplanowano uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Na pozostałe semestry/lata
stypendium doktoranckie przyznaje się zgodnie z § 2 ust. 2. Warunkiem
rozpatrywania wniosku o stypendium doktoranckie jest zaliczenie poprzedniego
okresu rozliczeniowego studiów.
6. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc. Doktorantom I rok studiów
doktoranckich pierwsze stypendium doktoranckie wypłacane jest w listopadzie,
łącznie ze stypendium za miesiąc październik.
7. Decyzję o wstrzymaniu i wznowieniu wypłaty stypendium podejmuje kierownik
studiów doktoranckich na podstawie upoważnienia rektora.
8. O wypłacie stypendium w czasie dłuższych staży decyduje z upoważnienia rektora
dziekan na wniosek kierownika studiów doktoranckich.
9. Dziekan proponuje Radzie wydziału wysokość i liczbę stypendiów na dany rok
akademicki.
10. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować pracę
zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie pracy

zarobkowej nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z planu i programu
studiów.
11. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich.
12. Rektor na wniosek kierownika studiów doktoranckich uchyla decyzję o przyznaniu
stypendium doktoranckiego w przypadku zmiany sytuacji doktoranta, w okresie
pobierania stypendium, jeżeli doktorant przestał spełniać warunki do otrzymywania
stypendium doktoranckiego.
§3
Tryb przyznawania stypendiów doktoranckich
1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.
2. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich. Wniosek powinien
zawierać informacje o postępach w studiach, udziale w badaniach naukowych,
prowadzonych zajęciach dydaktycznych i opinię opiekuna/promotora. Powyższe nie
dotyczy wniosków o stypendia na pierwszy semestr. Doktorant wykonujący pracę
zarobkową do wniosku dołącza oświadczenie o wymiarze czasu pracy oraz wysokości
dochodów uzyskiwanych w wyniku wykonywania tej pracy.
3. Termin składania wniosków upływa 20 września, z wyjątkiem doktorantów
pierwszego roku, dla których termin upływa 7 dni po otrzymaniu decyzji o przyjęciu
na I rok studiów doktoranckich. Dla doktorantów ubiegających się o stypendium na
semestr letni termin składania wniosków upływa 31 stycznia.
4. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku,
przekazuje go wraz ze swoją opinią rektorowi. Przed przekazaniem opinii rektorowi
kierownik studiów konsultuje ją z dziekanem.
5. Decyzję o przyznaniu stypendium, okresie jego pobierania oraz jego wysokości
podejmuje rektor.
6. Od decyzji w sprawie stypendium doktoranckiego doktorantowi przysługuje prawo
złożenia odwołania do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyzji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Stypendium doktoranckie przekazywane jest na konto bankowe doktoranta. Numer
konta powinien zostać podany przez doktoranta we wniosku, o którym mowa w § 3
ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do doktorantów niebędących
obywatelami polskimi, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2010 r.

