
Uchwała nr 104/VI/2018 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

z dnia 18 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich  

w roku akademickim 2018/2019  

oraz określenia wysokości pojedynczego stypendium doktoranckiego 

 

Na podstawie art. 195a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 70/2017 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W roku akademickim 2018/2019 przewiduje się stypendia na Stacjonarnych Studiach 

Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego dla: połowy liczby przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku 

akademickim 2018/2019, połowy liczby studentów drugiego roku studiów stacjonarnych 

według stanu na dzień 30 września 2018 r., przyjętych na studia w roku akademickim 

2017/2018 oraz łącznie 26 stypendiów doktoranckich na roku 3 i 4.  

 

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznawane jest 

doktorantom, którzy przyjęci zostali na stacjonarne studia doktoranckie do jednostki 

wskazanej w zarządzeniu dziekana dotyczącym miejsc na stacjonarnych studiach 

doktoranckich przypisanych do wskazanych jednostek dydaktycznych wydziału, o którym 

mowa w zasadach rekrutacji na studia doktoranckie. Wydając to zarządzenie dziekan 

będzie kierował się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju poszczególnych 

jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych dla rozwoju wydziału.  

2. Liczba stypendiów o których mowa w ust. 1 nie może być większa niż 5. 

3. Pozostałe stypendia doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich, w ramach 

limitu o którym mowa w §3, pomniejszonego o liczbę stypendiów przyznanych w trybie §2 

ust 1 i 2, przyznawane są na podstawie listy rankingowej doktorantów I roku studiów, 

ustalonej według końcowej punktacji uzyskanej podczas postępowania rekrutacyjnego, z 

pominięciem osób które uzyskały stypendium w trybie §2 ust.1 i 2. 

 

§ 3 

W zakresie poszczególnych lat, przy uwzględnieniu § 2 niniejszej uchwały, przewiduje się 

następujący podział stypendiów doktoranckich: 

a) na 1 roku – połowa liczby przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w 

roku akademickim 2018/2019, 

b) na 2 roku – połowa liczby studentów drugiego roku studiów stacjonarnych 

według stanu na dzień 30 września 2018 r., 

c) na 3 roku – 13 stypendiów, 

d) na 4 roku – 13 stypendiów. 

 

§ 4 

Wysokość pojedynczego stypendium w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1470,00 zł 

miesięcznie. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 prof. dr hab. Karol Kiczka 

 D Z I E K A N 


