REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

IB PAN oraz ISEZ PAN

§1
Stypendia doktoranckie dla uczestników środowiskowych studiów doktoranckich
prowadzonych przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii
Nauk i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (zwane
dalej: IB PAN i ISEZ PAN) przy współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin im.
Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (dalej IFR PAN) i Instytutem Ochrony
Przyrody Polskiej Akademii Nauk (dalej IOP PAN) przyznawane są na podstawie art.
200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.(Prawo o szkolnictwie wyższym).
§2
1.
2.
3.

4.

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymać
stypendium doktoranckie.
Liczbę stypendiów doktoranckich określa Dyrektor IB PAN w
porozumieniu z Dyrektorem ISEZ PAN.
Wysokość stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki określa
Dyrektor IB PAN, z tym, że minimalne stypendium nie może być niższe
niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek doktoranta.
§3

1.

2.

Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Dyrektor
IB PAN, po zaopiniowaniu wniosków przez doktorancką komisję
stypendialną.
Komisję stypendialną powołuje Dyrektor IB PAN w porozumieniu z
Dyrektorem ISEZ PAN. W skład komisji wchodzi:
a. po dwóch pracowników naukowych IB PAN i ISEZ PAN
posiadających
co
najmniej
stopień
naukowy
doktora
habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich;
b. po jednym pracowniku naukowym
IFR PAN i IOP PAN
posiadającym
co
najmniej
stopień
naukowy
doktora
habilitowanego;
c. przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ
samorządu doktorantów.
§4

1.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na zasadach konkursu.

2.

3.

4.

5.

6.

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich
może być przyznane doktorantowi, który osiągnął ocenę bardzo dobrą
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów
doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:
a. terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
b. wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych
prowadzonych przez właściwy Instytut;
c. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o
przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w
pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
Szczegółowe zasady punktacji za osiągnięcia wskazane w ust. 3 określa
na dany rok akademicki Dyrektor IB PAN w porozumieniu z
Dyrektorem ISEZ PAN.
Konkurs ogłasza Dyrektor IB PAN najpóźniej do dnia 10 października
danego roku, podając w ogłoszeniu liczbę stypendiów doktoranckich,
ich wysokość oraz szczegółowe zasady punktacji, o których mowa w
ust. 4 (wzór wniosku o przyznanie stypendium).
Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego dla doktorantów
pierwszego roku studiów oraz na podstawie punktacji, o której mowa w
ust. 4, ustala się listę rankingową osób, które złożyły wnioski o
przyznanie stypendium doktoranckiego.
§5

1.

2.

3.

Doktorant składa pisemny wniosek o przyznanie stypendium
doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich do dnia 15
października danego roku.
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
a. dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku
jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
wskazanie roku studiów doktoranckich;
b. opinię opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku
ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów
doktoranckich;
c. informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w
§ 4 ust. 3.
Komisja stypendialna, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie
stypendium doktoranckiego, przekazuje Dyrektorowi IB PAN listę
doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium.
§6

1.
2.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy na
podstawie decyzji Dyrektora IB PAN.
Stypendium doktoranckie wypłacane jest z dołu na koniec miesiąca za
dany miesiąc.

§7
1.

2.

3.

4.

Stypendium
doktoranckie
jest
przyznawane
niezależnie
od
otrzymywanych przez doktoranta świadczeń ze środków funduszu
pomocy materialnej, stypendiów naukowych, stypendium za wybitne
osiągnięcia oraz stypendium doktorskiego.
Do otrzymywania stypendium doktoranckiego nie są uprawnieni:
a. doktoranci zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z
tytułu przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, w
okresie tego zwolnienia,
b. doktoranci pobierający stypendia z tytułu uczestnictwa w
programach badawczo-rozwojowych, których beneficjentami są
Instytuty PAN,
c. doktoranci pozostający na urlopie, przyznanym na podstawie
Regulaminu studiów,
d. doktoranci zatrudnieni w Instytucie PAN.
Utrata uprawnień do otrzymywania przyznanego stypendium
doktoranckiego powoduje utratę tego stypendium, a jego wypłatę
wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.
W okresie zagranicznych wyjazdów naukowych doktorantów,
trwających powyżej jednego miesiąca, Dyrektor IB PAN może podjąć
decyzję o wstrzymaniu przyznanego stypendium doktoranckiego biorąc
pod uwagę warunki finansowe pobytu.

§8
Zatrudnienie doktoranta nie może kolidować z jego obowiązkami
wynikającymi z Regulaminu Studiów doktoranckich, dlatego doktorant
pobierający stypendium doktoranckie może kontynuować lub podejmować
zatrudnienie jedynie po uzyskaniu zgody kierownika studiów, pod rygorem
utraty uprawnienia do stypendium doktoranckiego.
§9
1.

2.

Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który
ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony
w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy
doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów
doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się
środki
finansowe
w
wysokości
stanowiącej
iloczyn
kwoty
otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby
miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów
doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę
stypendium doktoranckiego. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z
pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

3.

Rezygnacja ze studiów doktoranckich w okresie pobierania stypendium
doktoranckiego powoduje obowiązek zwrotu całej kwoty pobranego
stypendium. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor IB PAN może
umorzyć w całości lub części kwotę należną do zwrotu.

