REGULAMIN
Przyznawania Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych w Politechnice Łódzkiej z dnia 27.06.2017 r.
przyjęty na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.10.2014 r. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich
oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558) oraz rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu
przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 822, z późn. zm.).
§1
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku
i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej
i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.
§2
1. Zwiększenie przyznawane jest przez Rektora na wniosek doktoranta (wzór określa załącznik 1)
zawierający Formularz rankingowy (wzór określa załącznik 1A), wygenerowany za pośrednictwem
webdziekanatu, zaopiniowany przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej
(zwaną dalej Komisją) powoływaną przez Rektora.
2. Zwiększenie dla doktorantów poszczególnych lat studiów w Politechnice Łódzkiej przyznawane
jest na podstawie rankingu uwzględniającego osiągnięcia doktoranta. Doktorant przedstawia wykaz
osiągnięć za oceniany okres w postaci wypełnionego Formularza rankingowego. Postępowanie o
przyznanie zwiększenia ma charakter konkursowy, w którym zastrzega się, że wszystkie informacje
niezbędne do rozstrzygnięcia muszą być złożone najdalej na pierwszym etapie tego konkursu i tylko te
informacje będą brane pod uwagę również w razie ewentualnego odwołania.
3. Osiągnięcia doktoranta oceniane są w formie punktów. Zasady punktacji rankingowej określa
załącznik 2.
§3
1. Doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki Uczelni
prowadzącej studia doktoranckie, wniosek o przyznanie Zwiększenia wraz z wypełnionym,
właściwym Formularzem rankingowym (wygenerowanym za pośrednictwem systemu webdziekanat)
i dokumentacją osiągnięć. Formularz rankingowy, który stanowi podstawę do określenia liczby
uzyskanych punktów w rankingu, składany jest w terminie wykazanym w oddzielnym komunikacie.
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2. Wniosek wraz z formularzem rankingowym i załączoną dokumentacją weryfikowany jest przez
właściwą Komisję stypendialną wydziału, która przyznaje doktorantowi liczbę punktów
rankingowych. W tym zakresie Komisja współpracuje wraz z Wydziałową Komisją Stypendialną.
W przypadku stwierdzenia braków we wniosku Komisja niezwłocznie wzywa doktoranta do
uzupełnienia Wniosku. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie kompletu
wymaganych dokumentów do formularza rankingowego, będącego załącznikiem do wniosku
o Zwiększenie, nieudokumentowane osiągnięcie nie jest wliczane w trakcie obliczania punktacji
rankingowej.
3. Na podstawie przyznanej doktorantom punktacji Komisje sporządzają listy rankingowe
dla wydziałów z podziałem na lata studiów, wskazując na ich podstawie osoby, którym przysługuje
Zwiększenie. Listy tworzone są z zachowaniem następujących zasad:
a) liczba doktorantów na wydziale na poszczególnych latach studiów, którym można przyznać
Zwiększenie, nie może przekraczać 30% liczby doktorantów na poszczególnych latach studiów
doktoranckich wg stanu na dni określone przez właściwego Prorektora w harmonogramie ogłaszanym
zgodnie z § 6.
b) w przypadku wniosków, które w danej grupie rankingowej uzyskały taką samą łączną liczbę
punktów, o miejscu w rankingu decyduje liczba punktów w kategorii „Osiągnięcia naukowe”. Jeśli
powyższe porównanie nie ustali pierwszeństwa w przyznaniu Zwiększenia, liczb przyznanych
Zwiększeń ustala Rektor uwzględniając warunek nie przekroczenia liczby Zwiększeń określonej
w punkcie (a).
4. Rektor ustala listy doktorantów, którym przysługuje Zwiększenie i wydaje indywidualne decyzje
o przyznaniu bądź odmowie przyznania Zwiększenia, stanowiące odpowiedź na wniosek
o Zwiększenie.
5. Zwiększenie przyznaje się na rok studiów, jednorazowo na okres równy okresowi otrzymywania
stypendium doktoranckiego, to jest maksymalnie na okres 12 miesięcy.
6. Doktorantowi, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego (otrzymał decyzję o odmowie
przyznania stypendium doktoranckiego na dany okres), a który znalazł się na liście 30% najlepszych
doktorantów, którym przysługuje Zwiększenie, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty
Zwiększenia, o której mowa w § 5. Zwiększenie to staje się Stypendium doktoranckim z dotacji
projakościowej doktoranta. Komisje sporządzają listy rankingowe dla wydziałów z podziałem na lata
studiów.
7. Decyzje Rektora w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania Zwiększenia doręczane
są doktorantom za pośrednictwem jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.
8. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia do Rektora, za pośrednictwem kierownika podstawowej
jednostki Uczelni prowadzącej studia doktoranckie, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie
z załącznikiem 3. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Rektora
w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zwiększenia. Wniosek podlega opiniowaniu przez
właściwą Komisję.
9. Rektor, po rozpatrzeniu wniosku doktoranta o ponowne rozpatrzenie wniosku, wydaje decyzję
ostateczną.
10. Od decyzji ostatecznej przysługuje doktorantowi prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.
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§4
1. Doktorant traci prawo do stypendium w przypadku:
1) uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia;
2) rezygnacji z otrzymywania stypendium - zgodnie z załącznikiem 4;
3) skreślenia z listy doktorantów (w tym rezygnacji ze studiów);
4) otrzymania kary dyscyplinarnej-zawieszenia prawa do otrzymania stypendium
doktoranckiego;
5) utraty prawa do otrzymywania stypendium doktoranckiego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, zaprzestaje się wypłaty Zwiększenia z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu z listy uczestników studiów
doktoranckich, zawieszeniu w prawach doktoranta, utracie prawa do otrzymywania stypendium
doktoranckiego lub rezygnacji z otrzymywania Zwiększenia stała się ostateczna. Wstrzymanie
wypłaty następuje na wniosek kierownika podstawowej jednostki Uczelni prowadzącej studia
doktoranckie, kierowany do Rektora, przekazany w terminie umożliwiającym prawidłowe
wstrzymanie świadczenia.
3. Doktorantowi otrzymującemu Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej, który ukończył
studia w terminie krótszym niż określony w programie studiów (za datę ukończenia studiów
przyjmuje się datę nadania tytułu naukowego przez Radę Wydziału) oraz uzyskał wyróżniającą ocenę
rozprawy doktorskiej (Komisja Przewodu Doktorskiego wystąpiła z wnioskiem o wyróżnienie pracy
doktorskiej) za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki
finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie Stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej doktoranta oraz liczby miesięcy, o które został skrócony
okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. O powyższym fakcie należy niezwłocznie
powiadomić Rektora (dziekanat przekazuje kopię wniosku o wyróżnienie pracy doktorskiej).
§5
Zwiększenie wypłacane jest miesięcznie. Minimalna wysokość kwoty miesięcznego Zwiększenia
wynosi 800 zł. Kwotę zwiększenia obowiązującą w dany r.ak. określa właściwy Prorektor
w oddzielnym komunikacie.
§6
1. Właściwy Prorektor ogłasza na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego
harmonogram składania wniosków o Zwiększenie.
2. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin rozpatrzenia wniosku (nie dłuższy niż 2
miesiące od daty wpłynięcia) zależny jest od stopnia poprawności złożonego wniosku oraz formularza
rankingowego, możliwości zorganizowania posiedzenia komisji oraz innych opóźnień
spowodowanych z winy doktoranta albo z przyczyn niezależnych od Uczelni.
§7
1. Regulamin Przyznawania Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych w Politechnice Łódzkiej z dnia 29.05.2016 r. roku traci moc
z dniem 27.09.2017 r.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do przyznawania
Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
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Załączniki:
1. Załącznik 1 – Wzór wniosku o przyznanie Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
2. Załącznik 1A – Wzór formularza rankingowego dla doktorantów
3. Załącznik 2 – Zasady punktacji rankingowej
4. Załącznik 3 – Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
5. Załącznik 4 – Wzór wniosku doktoranta o wstrzymanie świadczenia

Prorektor ds. Studenckich
Politechniki Łódzkiej
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