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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.48.2017 

ZARZĄDZENIE NR 5 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorskich dla pracowników SGH 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania 

stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160 poz. 956)  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Osobie zatrudnionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, której wszczęto 

przewód doktorski, przygotowującej rozprawę doktorską, na jej wniosek może być 

przyznane stypendium doktorskie, zwane dalej stypendium. Wzór wniosku  

o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o stypendium dołącza 

uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu 

doktorskiego oraz opinię promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej.  

3. Osoba ubiegająca się o stypendium wypełnia kwestionariusz osobowy stanowiący 

załącznik nr 2 do zarządzenia, natomiast kierownik biura podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w którym wszczęto przewód doktorski potwierdza zawarte w nim 

dane. 

§ 2 

1. Stypendium doktorskie jest przyznawane przez prorektora właściwego  

w sprawach nauki, zwanego dalej prorektorem. Prorektor zawiera  

z osobą, której  przyznano stypendium, umowę określającą warunki i okres jego 

wypłacania. Wzór umowy o przyznanie stypendium doktorskiego dla pracowników 

SGH stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 
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2. Umowa rejestrowana jest w Centralnym Rejestrze Umów. 

3. Dział Nauki prowadzi ewidencję wypłacanych stypendiów. 

4. Osoba pobierająca stypendium jest zobowiązana do przedstawiania prorektorowi 

co 6 miesięcy, zaopiniowanej przez promotora, informacji o zaawansowaniu 

rozprawy doktorskiej. 

§ 3 

1. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. 

2. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych do pierwszego roboczego 

dnia miesiąca. 

3. Wysokość stypendium doktorskiego wynosi 1500 zł.  

§ 4 

Stypendium zostaje cofnięte jeżeli osoba pobierająca nie wykazuje dostatecznych 

postępów w pracy naukowej, w szczególności nie przedstawiła w wymaganym 

terminie informacji, o której mowa w § 2 ust 4. 

§ 5 

1. Osoba, która pobierała stypendium, może zostać zobowiązana do zwrotu całości 

lub części stypendium jeżeli: 

1) cofnięto jej stypendium; 

2) w ciągu 2 lat od dnia zaprzestania pobierania stypendium nie przystąpiła do 

obrony rozprawy doktorskiej. 

2. Do zwrotu stypendium nie może zostać zobowiązana osoba, która nie przystąpiła 

do obrony rozprawy doktorskiej z przyczyn od niej niezależnych. 

§ 6 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 23 marca 2006 r. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

              R E K T O R 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


