
Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z
dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§ 1
Postanowienia ogólne

 
1. Środki finansowe na stypendia pochodzą z dotacji przyznawanej Wydziałowi zgodnie z art.

18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr
96, poz. 615) i są częścią środków przyznawanych Wydziałowi na finansowanie działalności
polegającej  na prowadzeniu badań naukowych lub prac  rozwojowych oraz zadań z  nimi
związanych  służących  rozwojowi  młodych  naukowców  oraz  uczestników  studiów
doktoranckich. 

2. Stypendia ze środków, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1, są przyznawane w drodze
konkursu, a wypłacane z konta uczelni, na którym gromadzone są środki przyznane przez
MNiSW. Konto uczelni: Bank PeKaO S.A. III O/Lublin nr 59124023821111000039262147. 

3. Informacja o konkursie na stypendia jest ogłaszana przez Dziekana w sposób przyjęty na
Wydziale:  umieszczenie informacji  na platformie e-KUL,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
dziekanatu,  rozesłanie  informacji  drogą  elektroniczną  do  sekretariatów  instytutów
Wydziału, w których prowadzone są studia doktoranckie. 

§ 2
Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje na czas trwania swojej kadencji Dziekan, określając zakres jej
działania. 

2. W skład komisji wchodzi Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba będąca samodzielnym
pracownikiem naukowym na Wydziale i  Dyrektorzy  Instytutów, w których prowadzone są
studia doktoranckie. 

3. Przewodniczącym  komisji  konkursowej  jest  Dziekan  lub  wyznaczony  przez  niego
samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na Wydziale. 

§ 3
Zasady przyznawania i rozliczania stypendiów

1. Stypendia są przyznawane na wniosek uczestnika studiów doktoranckich. 
2. Do  konkursu  o  stypendia  mogą  przystąpić  osoby  będące  uczestnikami  stacjonarnych

studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale. 
3. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zgodzie na

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w postępowaniu konkursowym. 
4. O przydziale stypendiów decyduje komisja konkursowa. 
5. Dziekan  w  ogłoszeniu  o  konkursie  informuje  o  kryteriach,  na  podstawie  których  będą

oceniane wnioski. 
 

6. Kryteria konkursu – uzgodnione z samorządem doktorantów uwzględniają: 
 1) osiągnięcia naukowe doktoranta (wykaz publikacji, udział w konferencjach, udział
                        w grantach badawczych, itp.);

             2) opinię opiekuna naukowego dotyczącą:
a)  projektu rozprawy doktorskiej, a w dalszych latach studiów stanu jej realizacji;



b) dorobku naukowego doktoranta;
7. Wniosek  o  przyznanie  stypendium  razem  z  załącznikami  doktorant  powinien  złożyć

w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym zgodnie z wzorem określonym
z załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Czas na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. 
9. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
10. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną

prośbę osoby, która go złożyła. 
11. Szczegółowy tryb oceny wniosków ustala komisja. 
12. Na  podstawie  opinii  komisji  Dziekan  podejmuje  ostateczną  decyzję  o  przyznaniu

stypendiów. 
13. Osoby, które złożyły wniosek o stypendium, otrzymują pisemną decyzję o rozstrzygnięciu

konkursu  od  Dziekana  osobiście  lub  są  powiadamiani  poprzez  pocztę  e - mail  lub
telefonicznie o możliwości odbioru decyzji w siedzibie Wydziału. 

14. Stypendium  jest  przyznawane  na  okres  roku  akademickiego  od  1  października  do  30
września roku następnego, a więc na okres 12 miesięcy. 

15. Wysokość raty miesięcznej stypendium wynosi nie mniej niż 1.100,00 zł.; a w skali roku
akademickiego nie mniej niż 13.200,00 zł wypłacanych w równych ratach miesięcznych lub
w  inny  sposób  wskazany  przez  komisję  konkursową,  a  zatwierdzony  przez  Dziekana.
Stypendium  będzie  wypłacane  do  10-go  dnia  każdego  miesiąca  roku,  na  który  zostało
przyznane.  Warunkiem  wypłacenia  stypendium  jest  posiadanie  przez  uczelnię  środków
finansowych na ten cel. 

16. Doktoranci,  którzy  otrzymali  stypendium,  są  zobowiązani  do  złożenia  sprawozdania  ze
swojej  działalności  naukowej,  dydaktycznej  i  organizacyjnej  nie  później  niż  30  dni  od
otrzymania ostatniej raty stypendium. Sprawozdania składane są na formularzu, który jest
załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu. 

17. Komisja może się zwrócić do doktoranta o uzupełnienie sprawozdania z wykorzystanego
stypendium.  Uzupełnienie  sprawozdania  musi  zostać  złożone  w ciągu  14  dni
kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o takiej konieczności. 

18. Oceny  wykorzystania  stypendium  przez  doktoranta  dokonuje  komisja,  a  zatwierdza
Dziekan. 

19. Utrata  statusu  doktoranta  Wydziału  powoduje  wstrzymanie  wypłacania  stypendium.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. 

20. Od  decyzji  komisji  konkursowej  przysługuje  odwołanie  do  Dziekana  w  ciągu  14  dni
kalendarzowych od daty powiadomienia o decyzji. 

21. Decyzje Dziekana wydane w trybie odwoławczym są ostateczne. 

§ 4 Prawa i obowiązki stron

1. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Dziekanem, a stypendystą.
Umowa określa warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki i prawa stron. 

2. Stypendysta  jest  zobowiązany  do  kontynuowania  studiów  doktoranckich  na  Wydziale
i prowadzenia prac naukowych. 

3. W przypadku naruszenia przez doktoranta zasad konkursu,  na przykład poprzez podanie
nieprawdziwych  danych  we  wniosku,  fałszowanie  dokumentów  stanowiących  podstawę
przyznania stypendium lub też naruszenie regulaminu w inny sposób, zobowiązany jest on
do zwrotu nienależnie pobranego stypendium. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan. 



4. Dziekan  ma  prawo,  w  uzasadnionych,  ale  niezależnych  od  niego  okolicznościach,
przesunięcia terminów wypłacania stypendium. 

5. Dokumenty  związane  z  przeprowadzonym  konkursem  są  przechowywane  w  jednostce
organizacyjnej Wydziału wskazanej przez Dziekana przez 5 lat: 

1)      informacja o ogłoszeniu konkursu;
2)      wnioski konkursowe składane przez doktorantów;
3)      dane osobowe stypendystów;
4)      rozstrzygnięcia konkursu;
5)      sprawozdania stypendystów.

§ 5 Przepisy końcowe

1. Komisja konkursowa ustalając kryteria oceny wniosków wykorzystuje kryteria stosowane na
Wydziale do oceny działalności naukowej młodych pracowników naukowych Wydziału Nauk
Społecznych wymienione w załączniku nr 2 do tego regulaminu. 

2. Częścią tego regulaminu są załączniki nr 1: Wzór wniosku o stypendium doktoranckie; nr 2:
Wzór  ogłoszenia  o  konkursie  na  stypendia  doktoranckie;  nr  3:  Kryteria  oceny  dorobku
doktorantów  ustalone  przez  Wydział  Nauk  Społecznych;  nr  4:  Wzór  umowy  pomiędzy
Dziekanem  a  doktorantem  stypendystą;  nr  5:  Wzór  sprawozdania  studenta  doktoranta
beneficjenta stypendium. 

3. Regulamin  niniejszy  wchodzi  w  życie  z  dniem  zatwierdzenia  przez  uprawnione  organy
państwowe. 


