
      załącznik do Zarządzenia Rektora nr 45/2010
        

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim                 

ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
 
 

Rozdział I 

Założenia ogólne 

 

§ 1 
W ramach własnych środków finansowych Uczelni, pochodzących z innych źródeł niż 
określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), tworzy się fundusz stypendialny. 
 

§ 2 
Fundusz stypendialny przeznaczony jest na wypłatę stypendiów doktorskich i habilitacyjnych 
dla nauczycieli akademickich przygotowujących prace doktorskie i prace habilitacyjne. 
 

§ 3 
 Wysokość funduszu stypendialnego w każdym roku kalendarzowym ustala Senat. 
 

§ 4 
Po ustaleniu przez Senat funduszu stypendialnego, informacje o konkursie ogłaszane są               
na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
 

§ 5 
Wysokość miesięcznego stypendium doktorskiego i habilitacyjnego ustala się w przedziale        
od 1000 złotych do 1400 złotych. 
 

§ 6 
Stypendia doktorskie i habilitacyjne przyznawane są w drodze konkursu w oparciu                 
o zgłoszone wnioski. 
 

§ 7 
Komisję Konkursową do oceny wniosków powołuje Rektor. W jej skład wchodzi Prorektor 
ds. Nauki, który jest Przewodniczącym Komisji Konkursowej oraz Dziekani Wydziałów.  
 

§ 8 
Stypendia doktorskie i habilitacyjne przyznawane są na okres nie dłuższy niż 8 miesięcy. 
 

§ 9 
Stypendium doktorskie i stypendium habilitacyjne wypłacane ze środków, o których mowa           
w § 1, może być przyznane tylko jeden raz w okresie przygotowywania pracy doktorskiej    
oraz jeden raz w okresie przygotowywania pracy habilitacyjnej. 
 

 

 



Rozdział II 

Wnioskowanie o przyznanie stypendium 

 
§ 10 

Wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego i stypendium habilitacyjnego składane są                
do Sekcji Badań Naukowych i Ekspertyz Gospodarczych. 
 

§ 11 
Wniosek o stypendium  habilitacyjne może złożyć nauczyciel akademicki, który  spełnia 
następujące kryteria: 
 

1) pracuje w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu jako jedynym i podstawowym 
miejscu pracy, 

2) nie prowadzi działalności gospodarczej, 
3) posiada dorobek naukowy związany z tematem pracy. 
 

§ 12 
Wniosek o stypendium doktorskie może złożyć nauczyciel akademicki, który:  
1)  pracuje w Uniwersytecie  Ekonomicznym we Wrocławiu jako jedynym i podstawowym  

miejscu pracy, 
2)  nie prowadzi działalności gospodarczej, 
3)  ma otwarty przewód doktorski, potwierdzony Uchwałą Rady Wydziału. 
 

§ 13 
Wniosek  o stypendium doktorskie lub habilitacyjne musi zawierać: 
1) autoreferat charakteryzujący działalność naukową w zakresie pracy 

doktorskiej/habilitacyjnej, 
2) wykaz publikacji, 
3) wykaz konferencji, w których nauczyciel akademicki aktywnie uczestniczył, 
4) szczegółowy opis stanu zaawansowania pracy doktorskiej/habilitacyjnej.  
 

       Rozdział III 
 

Rozpatrywanie wniosków 
 

§ 14 
Komisja Konkursowa: 
1) sprawdza, czy nauczyciel akademicki spełnił kryteria, o których mowa w § 11 i § 12, 
2) dokonuje oceny w skali od  0 – 10 punktów: 

a) dorobku naukowego nauczyciela akademickiego, 
b) aktywności naukowej nauczyciela akademickiego, 
c) stopnia zaawansowania pracy doktorskiej/habilitacyjnej. 

 
§ 15 

Komisja Konkursowa po ocenie wniosków, tworzy listę rankingową, którą przedstawia 
Rektorowi.   
 

§ 16 
Rektor, stosownie do przedstawionej listy rankingowej i z uwzględnieniem posiadanych 
środków funduszu stypendialnego, przyznaje stypendia doktorskie i habilitacyjne.  


