
 
 

 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu w programie interdyscyplinarne studia doktoranckie na 

Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów w roku akademickim 2018/2019 

w ramach projektu SIS PhD Ekonomia+  

 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów motywacyjnych 

dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizujących 

interdyscyplinarne studia doktoranckie finansowane w ramach projektu pt.: „SIS PhD 

Ekonomia+” (Działanie 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

2. Stypendia przyznawane w ramach projektu mają na celu wydatne poprawienie 

sprawności i jakości studiów doktoranckich, wyrównanie szans dostępu do 

prowadzenia badań naukowych, a także umożliwienie zintensyfikowania badań 

naukowych i rozwijania badań interdyscyplinarnych. 

§ 2 

1. Stypendium motywacyjne, zwane dalej „stypendium” otrzymują uczestnicy 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, zwani dalej „doktorantami” spełniający 

wymagania określone w niniejszym regulaminie. 

2. Uprawienia do otrzymywania stypendium przysługują wyłącznie doktorantom 

projektu SIS PhD Ekonomia+, zwanym dalej „projektem”, realizowanym na Wydziale 

Zarządzania, Informatyki i Finansów, zwanym dalej „WZIF”. 

3. Nadzór merytoryczny i koordynację zadań w zakresie przyznawania stypendiów 

sprawuje kierownik projektu będący jednocześnie kierownikiem interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich, zwanym dalej „KSD”. 

4. Obsługę administracyjną oraz zadania związane z informacją i promocją prowadzi 

Biuro obsługi doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwane dalej 

„BOD”.  

§ 3 

1. Stypendia przyznawane są za podejmowanie aktywności ponad minimum określone 

w Regulaminie Studiów Doktoranckich w oparciu o ocenę osiągnięć doktoranta 

dokonywaną na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu Studiów Doktoranckich).  

2. Doktorant ma obowiązek złożyć Arkusz oceny do końca 31 stycznia danego roku 

w BOD. 



 
3. Stypendia przyznawane są w następujących kategoriach i wysokości podanej 

w stawkach miesięcznych: 

a) Kategoria A: 1300 zł. 

b) Kategoria B: 1700 zł. 

c) Kategoria C: 1900 zł. 

d) Kategoria D: 2100 zł. 

e) Kategoria E: 2400 zł. 

§ 4 

1. Stypendium kategorii A przyznane jest doktorantowi na okres od 1.10.2018 do 

31.12.2018, który został przyjęty na interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach 

projektu. 

2. Stypendium kategorii B przyznane jest doktorantowi na okres od 1.01.2019 do 

31.12.2019, który w roku poprzednim spełnił następujące wymagania: 

a) Minimalna ocena na dyplomie ukończenia studiów: 4.5 i/lub wykazanie się 

dodatkową udokumentowaną aktywnością naukową. 

b) Pozytywna opinia opiekunów/promotorów oraz KSD. 

3. Stypendium kategorii C przyznane jest doktorantowi na okres od 1.01.2020 do 

31.12.2020, który w roku poprzednim spełnił następujące wymagania: 

a) Wpis na II rok studiów doktoranckich. 

b) Minimalna średnia ocen: 4.0. 

c) Pozytywna opinia opiekunów/promotorów oraz KSD. 

d) Wygłoszenie referatu dotyczącego tematyki pracy doktorskiej na seminarium 

naukowym co najmniej jednej z katedr i/lub posiedzeniu instytutu funkcjonujących 

na WZIF. 

e) Wygłoszenie referatu lub przedstawienie plakatu na konferencji naukowej 

wcześniej uzgodnionej z promotorem/opiekunem. 

f) Przygotowanie do wysłania lub wysłanie artykułu do czasopisma co najmniej 

z listy B MNiSW. 

g) Realizacja trzech innych zadań, które można zaliczyć do co najmniej jednej 

z aktywności wymienionych w ust. 6.  

4. Stypendium kategorii D przyznane jest doktorantowi na okres od 1.01.2021 do 

31.12.2021, który w roku poprzednim spełnił następujące wymagania: 

a) Wpis na III rok studiów doktoranckich. 

b) Minimalna średnia ocen: 4.0. 

c) Pozytywna opinia opiekunów/promotorów oraz KSD. 

d) Wygłoszenie referatu dotyczącego tematyki pracy doktorskiej na seminarium 

naukowym co najmniej jednej z katedr i/lub posiedzeniu instytutu funkcjonujących 

na WZIF. 

e) Wygłoszenie referatu lub przedstawienie plakatu na konferencji naukowej 

wcześniej uzgodnionej z promotorem/opiekunem. 



 
f) Otwarty przewód doktorski. 

g) Przygotowanie do wysłania lub wysłanie artykułu do czasopisma z listy Journal 

Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

h) Realizacja trzech innych zadań, które można zaliczyć do co najmniej jednej 

z aktywności wymienionych w ust. 6. 

5. Stypendium kategorii E przyznane jest doktorantowi na okres od 1.01.2022 do 

31.10.2022, który w roku poprzednim spełnił następujące wymagania: 

a) Wpis na IV rok studiów doktoranckich. 

b) Minimalna średnia ocen: 4.0.  

c) Pozytywna opinia opiekunów/promotorów oraz KSD. 

d) Wygłoszenie referatu dotyczącego tematyki pracy doktorskiej na seminarium 

naukowym co najmniej jednej z katedr i/lub posiedzeniu instytutu funkcjonujących 

na WZIF. 

e) Wygłoszenie referatu lub przedstawienie plakatu na konferencji naukowej 

wcześniej uzgodnionej z promotorem/opiekunem. 

f) Wysłanie artykułu do czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR) 

lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

g) Wysłanie wniosku o finansowanie badań naukowych ze środków zewnętrznych. 

h) Realizacja trzech innych zadań, które można zaliczyć do co najmniej jednej 

z aktywności wymienionych w ust. 6. 

6. Za podejmowanie aktywności ponad minimum określone w Regulaminie Studiów 

Doktoranckich uważa się następujące działania: 

a) Aktywny udział w konferencji międzynarodowej wraz z publikacją artykułu lub 

wystąpieniem. 

b) Praca w międzynarodowym zespole badawczym. 

c) Publikacje w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy 

Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities 

(ERIH). 

d) Wizyty studyjne w uznanych ośrodkach zagranicznych. 

e) Kursy on-line z oferty zagranicznych uczelni. 

f) Tutoring on-line z tutorem z zagranicy. 

g) Udział w międzynarodowej szkole letniej. 

h) Zagraniczne staże naukowe. 

i) Przygotowanie wniosku o finansowanie ze środków krajowych 

i/lub międzynarodowych na badania. 

j) Kusy z kompetencji miękkich/komercjalizacji/przedsiębiorczości akademickiej. 

k) Inne wskazane przez opiekunów/promotorów. 

  



 
§ 5 

1. Niewykonanie zadań w danym okresie oceny § 4 ust. 2-6 zweryfikowane przez 

opiekunów/promotorów i KSD będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty na kolejne 

miesiące, aż do czasu wykazania przez doktoranta realizowania zadań uprawniających 

do otrzymywania stypendium. 

§ 6 

1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doręcza się na piśmie 

za pokwitowaniem odbioru, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

2. O miejscu i terminie odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium wydanej 

w pierwszej instancji zawiadamia się niezwłocznie doktorantów za pośrednictwem 

strony internetowej BOD. 

3. Od decyzji KSD przysługuje prawo odwołanie do Rektora, które należy złożyć w 

BOD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają wewnętrzne 

przepisy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przepisy krajowe i unijne. 

 


