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Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

dla doktorantów szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach  

w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej 

 

§ 1 

Środki na zwiększenie stypendium doktoranckiego 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego doktorantom szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorantom szkół doktorskich (dalej jako 

zwiększenie stypendium) jest finansowane w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości Badawczej” (dalej IDB) ze środków pozyskanych w związku z udziałem 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki 2% zwiększenia subwencji na 

okres 2020‒2025. 

3. Budżet przeznaczony jest na zwiększenie stypendium dla doktorantów drugiego, 

trzeciego i czwartego roku szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 

środki, wypłacane ostatniego roboczego dnia miesiąca, przyznawane są na dany rok 

akademicki (na dwanaście miesięcy; od października do września). W roku akademickim 

2020/2021 stypendium przyznawane jest od stycznia do września. 

4. Jednostką będącą koordynatorem konkursu jest Szkoła Doktorska w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. 

5. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. 

6. Obsługą administracyjną wydatkowania środków zajmują się biuro Szkoły Doktorskiej 

(dalej jako SD) i biuro Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (dalej jako 

MŚSD). 



  

 

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Szkoła Doktorska 
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice 

tel.: 32 359 2471, e-mail: szkola.doktorska@us.edu.pl 
 
 

www.us.edu.pl 

 

 

§ 2 

Konkurs na zwiększenie stypendium  

 

1. Konkurs ogłasza dziekan SD, zamieszczając informacje o terminie składania wniosków 

na stronach internetowych SD i MŚSD oraz na stronie internetowej IDB. 

2. Wnioski są rozpatrywane przez komisję konkursową na zasadach niżej określonych. 

3. Do konkursu przystąpić może każdy doktorant szkół doktorskich w UŚ, począwszy od 

drugiego roku kształcenia, pobierający stypendium doktoranckie. 

4. Za przystąpienie do konkursu uznaje się wypełnienie i złożenie w wyznaczonym 

terminie i w sposób określony poniżej formularza. 

5. Doktorant wypełnia i wysyła wypełniony formularz (według wzoru podanego 

w ogłoszeniu konkursu), na adresy e-mail: szkola.doktorska@us.edu.pl lub 

polarknow@us.edu.pl, oraz przekazuje oryginał do biura SD i MŚSD. Za datę złożenia 

wniosku przyjmuje się datę dostarczenia wniosku przez doktoranta drogą elektroniczną. 

 

§ 3 

Stypendium – komisja konkursowa 

 

1. Komisję konkursową powołuje dziekan SD. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) dziekan MŚSD; 

2) prodziekan SD; 

3) koordynatorzy obszarów w SD;  

4) kierownicy biur w szkołach doktorskich; 

5) troje wskazanych przez Samorząd Doktorantów UŚ przedstawicieli środowiska 

doktorantów, reprezentujących trzy obszary nauki. 
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3. Funkcję przewodniczącego pełnią co roku naprzemiennie dziekan MŚSD i prodziekan 

SD, poczynając ‒ w pierwszym roku przyznawania stypendium ‒ od dziekana MŚSD. 

 

§ 4 

Zasady przyznawania środków 

 

1. Komisja konkursowa rozpatruje wnioski na podstawie kryteriów podanych w załączniku 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Komisja weryfikuje podstawę przyznania punktów za 

poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz wyznacza punkt odcięcia 

w ramach obszaru. Wszystkie osiągnięcia publikacyjne zgłaszane w konkursie przez 

doktorantów SD muszą być afiliowane w UŚ, a publikacje zgłaszane przez doktorantów 

MŚSD muszą być afiliowane do jednego z podmiotów prowadzących wspólnie MŚSD. 

Osiągnięcia naukowe i artystyczne doktorantów afiliowanych w UŚ muszą być 

zamieszczone w Portalu Pracownika. 

2. Komisja przyznaje stypendium 10 procentom doktorantów drugiego, trzeciego 

i czwartego roku szkół doktorskich, w SD zachowując podział na obszary nauki, 

proporcjonalnie do liczby doktorantów reprezentujących te obszary, i na lata 

kształcenia; w MŚSD stypendium przyznawane jest 10 procentom doktorantów 

drugiego, trzeciego i czwartego roku. Jeśli 10 procent doktorantów w danym obszarze 

lub w MŚSD nie stanowi liczby pełnej, komisja zaokrągla liczbę stypendiów w górę do 

liczby całkowitej. Przy obliczaniu liczby doktorantów brany jest pod uwagę stan na 

pierwszy dzień roku akademickiego, a w pierwszym roku trwania konkursu ‒ na dzień 

1 października 2020 roku. 

3. Po zakończonym konkursie komisja ogłasza wyniki, zamieszczając na stronach 

internetowych szkół doktorskich oraz na stronie internetowej IDB listę osób, które 

otrzymały stypendium. 
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4. Od rozstrzygnięcia Komisji przysługuje odwołanie do dziekana SD. Odwołanie wraz 

z uzasadnieniem doktorant składa do biura SD w terminie do 7 dni od ogłoszenia 

wyników konkursu. 


