załącznik do zarz. nr 32 Rektora UŁ z dnia 7.11.2019 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA I FINANSOWANIA
STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH DOKTORSKICH

§1
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie,
o którym mowa w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm., zwanej dalej: „PSWN”).
Regulacje niniejszego zarządzenia nie dotyczą stypendiów o których mowa
w art. 212 i 213 PSWN.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej
Uniwersytetu Łódzkiego nie może przekroczyć 4 lat. Do okresu tego nie wlicza
się:
1) okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 209 ust. 6 PWSN;
2) okresu kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego, w przypadku
gdy zaprzestano kształcenia w danej dyscyplinie i nie istnieje inna szkoła
doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a Uniwersytet Łódzki
pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia, koszty
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
3. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa.
4. Wysokość stypendium doktoranckiego brutto oraz terminy jego wypłat określa
Rektora UŁ w drodze zarządzenia.
5. Stypendium doktoranckie jest wypłacane po pomniejszeniu o składkę
obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, określonego na
podstawie odrębnych przepisów. Stypendium doktoranckie może być także
pomniejszone o kwotę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
6. Stypendium doktoranckie wypłacane jest za określony miesiąc przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez doktoranta do końca miesiąca, za który ono
przysługuje.
7. W przypadku zatrudnienia doktoranta po ocenie śródokresowej zakończonej
wynikiem pozytywnym na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika
naukowego, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy,
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o którym mowa
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w ust. 3 pkt 2 powyższych zasad. Jeżeli zatrudnienie nastąpiło w trakcie miesiąca,
stawka stypendium jest pomniejszana proporcjonalnie od momentu zatrudnienia
w danym miesiącu.
8. W okresie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 209 ust. 6 PSWN, do
ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru
zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o którym
mowa w ust. 3, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
9. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości
zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 3 pkt 1. Doktorant jest zobowiązany
do niezwłocznego dostarczenia orzeczenia dyrektorowi szkoły doktorskiej
Uniwersytetu Łódzkiego. Zastosowanie powiększonej stawki stypendium ma
miejsce począwszy od miesiąca, od którego obowiązuje wyżej wskazane
orzeczenie.
10. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin
ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje
stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia
kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, przy czym łączny okres
pobierania stypendium nie może przekroczyć 4 lat.
11. W przypadku skreślenia doktoranta z listy doktorantów danej szkoły doktorskiej,
wypłaty stypendium doktoranckiego zaprzestaje się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna,
chyba że skreślenie nastąpiło z przyczyny wskazanych w art. 203 ust. 1 pkt. 1
PSWN. W takim przypadku doktorant traci prawo do stypendium od początku
kolejnego roku akademickiego po ocenie śródokresowej.
12. W przypadku uzyskania przez doktoranta stopnia doktora wypłaty stypendium
doktoranckiego zaprzestaje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym został nadany stopień doktora.
§2
1. Funduszami zewnętrznymi są fundusze pozyskane na wypłatę stypendium
doktoranckiego z grantów na realizację projektów badawczych, lub pochodzące od
innych podmiotów, np. Instytutów PAN.
Wkładem własnym są fundusze, które musi wyasygnować Uniwersytet Łódzki,
aby możliwa była wypłata stypendium doktoranckiego w trakcie realizacji pełnego
cyklu kształcenia.
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2. Kierownik projektu naukowego lub reprezentant jednostki zewnętrznej
(np. dyrektor instytutu PAN), występuje do dyrektora szkoły doktorskiej
o uruchomienie dodatkowej rekrutacji do szkoły doktorskiej deklarując zarazem
gotowość finansowania w całości lub w części stypendium doktoranckiego dla
zatrudnionych w danym projekcie osób w ramach przyznanego grantu lub
z funduszy własnych reprezentowanej przez siebie instytucji z podaniem
konkretnych kwot rozpisanych na konkretne lata. Kierownik projektu lub
reprezentant jednostki zewnętrznej zaświadcza także, że opisane wyżej
finansowanie stypendium doktoranckiego nie jest sprzeczne z regulaminem
projektu.
3. Przed rozpoczęciem rekrutacji do szkoły doktorskiej uruchomionej w związku
z realizacją w Uniwersytecie Łódzkim projektu lub projektów badawczych,
dyrektor szkoły doktorskiej występuje do Rektora UŁ z prośbą o zgodę na
uruchomienie rekrutacji oraz wyasygnowanie wkładu własnego koniecznego do
wypłacania stypendium doktoranckiego dla wszystkich doktorantów, którzy mogą
zostać przyjęci w ramach limitu dla danej rekrutacji. Wyżej wskazane pismo
powinno zawierać następujące dane:
1) całościowy szacowany koszt finansowania stypendiów doktoranckich dla
wszystkich doktorantów przyjętych w ramach danej rekrutacji;
2) kwotę funduszy zewnętrznych, które zostaną pozyskane na wypłatę stypendium
doktoranckiego dla całego cyklu kształcenia dla wszystkich doktorantów
przyjętych w ramach danej rekrutacji;
3) szacowaną całościową kwotę wkładu własnego dla wszystkich doktorantów
przyjętych w ramach danej rekrutacji.
4. Rektor UŁ podejmuje decyzję w przedmiotowej sprawie po konsultacji
z Kanclerzem UŁ, jeżeli wkład własny ma pochodzić z funduszy centralnych
uczelni albo po konsultacji z dziekanami wydziałów, które miałyby zapewniać
wkład własny. Od konsultacji z dziekanami można odstąpić, jeśli pismo od
dyrektora szkoły doktorskiej będzie zawierało wyrażoną przez nich zgodę na
współfinansowanie stypendiów w określonym zakresie.
5. Osoba, która zamierza przystąpić do rekrutacji uruchomionej w związku
z realizacją projektu badawczego, zobowiązana jest pisemnie wyrazić zgodę na
wykorzystanie środków koniecznych do zapewnienia jej stypendium
doktoranckiego z funduszy przeznaczonych na wypłatę stypendium naukowego lub
wynagrodzenia za realizację projektu. Oświadczenie to może być zawarte
w podpisywanej przez kandydata umowie w sprawie realizacji projektu. W razie
braku takiego oświadczenia nie dopuszcza się takiej osoby do rekrutacji.
6. Kierownik projektu naukowego może zażądać od osób przystępujących do
konkursu w sprawie zatrudnienia w projekcie, pisemnej zgody na wykorzystanie
środków koniecznych do zapewnienia mu stypendium doktoranckiego z funduszy
przeznaczonych na wypłatę stypendium naukowego w razie uzyskania zatrudnienia
oraz pomyślnej rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
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Doktorant, który podpisał wyżej wskazane oświadczenie nie podpisuje
oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. W trakcie realizacji projektu badawczego całość stypendium doktoranckiego,
łącznie z kwotami odprowadzanymi na ubezpieczenia i kwotą przeznaczoną na
dodatek dla osób niepełnosprawnych może być finansowana z funduszy
zewnętrznych. W miarę możliwości jakie daje dany projekt, jak największa część
stypendium doktoranckiego powinna być finansowana z funduszy zewnętrznych.
8. Kwota wypłacona doktorantowi z funduszy zewnętrznych jako stypendium
doktoranckie nie podlega zwrotowi.

§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zasadami decyzję podejmuje Rektor UŁ.
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