Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2019 Rektora UJK w Kielcach

Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego
dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
§1
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora, odbywający kształcenie w szkole doktorskiej
otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może
przekroczyć 4 lat, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
3. Wypłata stypendium następuje po złożeniu przez doktoranta wniosku do Dyrektora Szkoły
Doktorskiej o ustalenie wysokości stypendium na dany rok akademicki (załącznik nr 2),
od miesiąca, w którym został przyjęty do szkoły doktorskiej.
4. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi:
1) 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa, z zastrzeżeniem ust. 14.
5. Doktorant, posiadający jedno z orzeczeń, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy, otrzymuje
stypendium doktoranckie zwiększone o 30% wysokości kwoty miesięcznego stypendium
doktoranckiego, o której mowa w ust. 4 pkt 1, od miesiąca, w którym złożył wniosek.
6. W przypadku orzeczeń wydanych na czas określony, wygaśnięcie ważności orzeczenia
skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium w zwiększonej wysokości od następnego miesiąca
po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
7. Doktorant powinien dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności najpóźniej
w ciągu 30 dni od dnia wystawienia ww. orzeczenia.
8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia kontynuacji orzeczenia stypendium będzie
wypłacane bez zwiększenia kwoty z tytułu posiadania jednego z orzeczeń, o których mowa
w art. 209 ust. 7 ustawy.
9. Wypłata stypendium w zwiększonej wysokości zostanie wznowiona od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym doktorant dostarczy kolejne orzeczenie stanowiące kontynuację
orzeczenia z wyrównaniem za miesiące, w których stypendium zastało wstrzymane.
10. W trakcie zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu
rodzicielskiego doktorant zachowuje prawo do stypendium doktoranckiego. Do ustalenia
wysokości stypendium w tym okresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania
zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość
miesięcznego stypendium doktoranckiego przysługującego w dniu złożenia wniosku
o zawieszenie.
11. Doktorant może złożyć wniosek o wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego na okres
udzielonego przedłużenia.
12. Stypendium doktoranckie wypłacane jest do 10 dnia każdego miesiąca.
13. Doktorantowi, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia
kształcenia, przewidziany w programie kształcenia, stypendium doktoranckie wypłacane jest do
dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy,
z zastrzeżeniem, że okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć okresu
określonego w ust. 2.

14. W przypadku zatrudnienia doktoranta, który otrzymał pozytywną ocenę śródokresową na
stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w wymiarze przekraczającym
połowę pełnego wymiaru czasu pracy wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 40%
wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego.
15. Wypłata stypendium doktoranckiego ustaje:
1) z ostatnim dniem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja o skreśleniu z listy
doktorantów,
2) w przypadku uzyskania przez doktoranta negatywnego wyniku oceny śródokresowej po
miesiącu, w którym dokonano oceny śródokresowej,
3) z ostatnim dniem miesiąca, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 2.
§2
1. Celem wypłaty stypendium Doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wymaganego
przez Dział Płac UJK (załącznik nr 3)
2. Doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Uczelni o zmianie danych
osobowych, adresowych oraz sytuacji materialnej, w szczególności podjęciu zatrudnienia.
3. Imienny wykaz osób, którym przysługuje stypendium, otrzymują: Dział Płac UJK.

