
 

REGULAMIN 

ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ 

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może złożyć wniosek 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych, zwanego dalej zwiększeniem stypendium doktoranckiego, na zasadach 

określonych w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1696). 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest przez Rektora na wniosek doktoranta, 

zaopiniowany przez komisję kwalifikacyjną właściwego wydziału, która sporządza listę 

rankingową, przestrzegając przy tym zasady, iż uprawnienie do otrzymywania tej formy 

stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 

studiów doktoranckich. 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się na okres równy okresowi otrzymywania 

stypendium doktoranckiego. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi, który wyróżnił się 

w pracy naukowej i dydaktycznej. Przez pracę naukową należy rozumieć zaliczenie roku studiów 

wynikające z programu studiów i osiągnięcia w pracy badawczej. 

5. Jeżeli doktorant nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 4 otrzymuje 0 punktów, 

co skutkuje odmową przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. Przy czym brak 

zaliczenia roku studiów wynikający z programu studiów skutkuje przyznaniem 0 punktów za 

osiągnięcia w pracy naukowej i w konsekwencji odmową przyznania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego. 

6. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. Wysokość stypendium powyżej 

tej kwoty w danym roku akademickim określona jest odrębnym zarządzeniem Rektora 

po otrzymaniu decyzji o wysokości rocznej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych. 

7. Doktorantowi 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 ust. 6. Kwota zwiększenia 

stypendium staje się stypendium doktoranckim. 

8. Zwiększenie stypendium wypłacane jest do końca każdego miesiąca, o ile w tym terminie KUL 

otrzyma z ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego transzę dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych, z wyjątkiem października i listopada, za które 

wypłata zwiększenia stypendium może nastąpić w grudniu danego roku. 

9. Do postępowań w sprawach przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego stosuje się 

przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 

przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

Komisje kwalifikacyjne 

 

1. Komisję kwalifikacyjną do merytorycznego i formalnego badania wniosków o przyznanie 



 

zwiększenia stypendium doktoranckiego powołuje dziekan wydziału na okres roku 

akademickiego. 

2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi: 

1) co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję 

przewodniczącego komisji; 

2) przedstawiciel doktorantów, wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów; 

3) sekretarz, którym jest pracownik sekretariatu właściwego wydziału wskazany przez dziekana. 

3. Do wykonywania wszelkich czynności wynikających z niniejszego Regulaminu Rektor 

upoważnia prorektora właściwego do spraw studenckich. 

 

§ 3 

Zasady przyznawania i rozliczania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest na wniosek doktoranta. 

2. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego należy składać w sekretariacie właściwego 

wydziału w terminie do 15 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Prawo do ubiegania się o zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje doktorantowi, 

który wyróżnił się w pracy naukowej i dydaktycznej. Kryteria oceny dorobku naukowego 

i dydaktycznego doktorantów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Komisje kwalifikacyjne weryfikują i kwalifikują złożone wnioski doktorantów do dalszego 

postępowania, według kryteriów zawartych, we wniosku stanowiącym załącznik nr 1. 

5. Komisje Kwalifikacyjne oceniają wyróżniający się dorobek naukowy i dydaktyczny doktoranta 

za poprzedni rok akademicki. 

6. Stypendium przyznawane jest w trakcie urlopu. Doktorant po powrocie z urlopu może ponownie 

ubiegać się o stypendium po zaliczeniu pełnego roku akademickiego w KUL. 

7. Wzór notatki służbowej, dotyczącej przekwalifikowania osiągnięcia naukowego, wykazanego we 

wniosku przez doktoranta, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wzór notatki 

służbowej, dotyczącej braków formalnych do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego, 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

8. Komisje kwalifikacyjne rozpatrują złożone wnioski w terminie nie później niż do 15 listopada 

danego roku akademickiego. Komisje na podstawie przygotowanych list rankingowych, 

wskazują osoby, do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z zachowaniem zasady, 

iż liczba doktorantów na wydziale, którym komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek 

o zwiększenie stypendium doktoranckiego nie przekracza 30% liczby doktorantów 

na poszczególnych latach studiów. Za 100% doktorantów, którzy stanowią podstawę określenia 

30% liczby doktorantów uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego na danym roku studiów doktoranckich uznaje się, liczbę doktorantów na dzień 

15 października w danym roku akademickim, z uwzględnieniem regulacji zawartych w § 1 ust. 2. 

9. Komisje kwalifikacyjne przygotowują wstępne listy rankingowe, która podlegają weryfikacji 

w terminie 5 dni od ogłoszenia na stronie internetowej właściwego wydziału oraz na tablicy 

ogłoszeń. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe, które wraz 

z protokołami posiedzeń poszczególnych komisji kwalifikacyjnych są przekazywane do decyzji 

Rektora w terminie nie późniejszym niż do dnia 25 listopada danego roku akademickiego. Wzór 

wstępnej i ostatecznej listy rankingowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór 

protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

10. Na liście, o której mowa w ust. 8-9, kolejne pozycje uzyskują doktoranci według liczby punktów 

przyznanych im na podstawie systemu punktacji zawartego we wniosku, stanowiącym załącznik 



 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

11. Komisje Kwalifikacyjne mogą ustalić dodatkowe kryteria oceny doktorantów w przypadku, gdy 

na ostatnim miejscu listy rankingowej (wśród osób zakwalifikowanych do otrzymania 

zwiększenia) znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, co zostaje 

odnotowane w protokole. 

12. Rektor wydaje decyzje w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego do dnia 31 grudnia 

danego roku akademickiego. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może zostać wypłacone 

od stycznia z wyrównaniem za okres odpowiadający liczbie miesięcy, które upłynęły od początku 

roku akademickiego, z uwzględnieniem regulacji zawartych w § 1 ust. 6. 

13. Od decyzji w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

za pośrednictwem sekretariatu właściwego wydziału, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję 

kwalifikacyjną. 

14. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego i załączniki należy składać w języku polskim. 

Do zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie 

tłumacza przysięgłego na język polski. Potwierdzenie tłumaczenia strony tytułowej publikacji lub 

planu konferencji przedstawianej do wniosku dokonuje uprawniony tłumacz lub wnioskodawca 

w drodze oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

15. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spoczywa 

na doktorancie. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, właściwa 

komisja kwalifikacyjna wzywa doktoranta do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty 

doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. O konsekwencjach 

braków we wniosku informuje w wezwaniu właściwy organ. 
16. Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłacane jest przelewem na indywidualne konto 

bankowe doktoranta. 

17. Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego zostaje wstrzymana z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu w którym: 

1) orzeczono na podstawie innych przepisów okres zawieszenia w prawach doktoranta; 

2) nastąpiła utrata statusu doktoranta (w przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników 

studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała 

się ostateczna). 

18. Dziekan wydziału niezwłocznie informuje Rektora o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany 

statusu doktoranta. 

19. Do czasu przedłożenia ostatecznej decyzji w sprawie statusu doktoranta Rektor po wszczęciu 

postępowania, o którym mowa w ust. 18 może wstrzymać w drodze postanowienia wypłatę 

zwiększenia stypendium doktoranckiego. O konsekwencjach zawieszenia w prawach doktoranta 

lub utraty statusu doktoranta zainteresowany zostaje pouczony w decyzji o przyznaniu 

zwiększenia stypendium doktoranckiego. 

20. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego podejmuje się w drodze 

decyzji administracyjnej. 

21. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia w 

terminie wcześniejszym, niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów 

doktoranckich, określonego w programie tych studiów, wypłaca się środki finansowe 

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, 

nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy. 

22. Ukończenie studiów w terminie wcześniejszym, niż podany w decyzji wyrażającej zgodę na ich 

przedłużenie nie spełnia warunku, o którym mowa w przepisie poprzedzającym. 

23. Zwiększenie stypendium może zostać przyznane doktorantowi, któremu został przedłużony okres 

odbywania studiów doktoranckich z powodu prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na 



 

okres przedłużenia studiów doktoranckich, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, 

na który przyznano zwiększenie stypendium doktoranckiego. 

24. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może zostać przyznane doktorantowi, któremu został 

przedłużony okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, na okres przedłużenia 

studiów doktoranckich, nie dłużej jednak niż do końca roku akademickiego, na który przyznano 

zwiększenie stypendium doktoranckiego. 

25. W przypadku, gdy ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymywania stypendium, listy 

rankingowe nie podlegają modyfikacji w trakcie roku akademickiego. 

§ 4 

1. Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich mają prawo weryfikacji danych zawartych 

w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez doktoranta. Decyzja o stypendium, podjęta 

na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych, zostaje uchylona w formie decyzji admi-

nistracyjnej, a doktorant zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego stypendium niezależnie od od-

powiedzialności karnej i dyscyplinarnej. 

2. W przypadku powstania uzasadnionego przypuszczenia dotyczącego wyłudzenia nienależnego 

stypendium Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich zawiadamia o podejrzeniu po-

pełnienia przestępstwa właściwy organ ścigania. 


