
 

 

Regulamin  przyznawania stypendiów doktoranckich 
Marszałka Województwa Opolskiego 

 
 

§ 1 

 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich. 

2. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego, a komórką wiodącą, odpowiedzialną 

bezpośrednio za wszystkie zadania związane z ich realizacją zadania jest Departament 

Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ich liczba 

uzależniona jest od planu budżetu na dany rok budżetowy. 

 

 

§ 2 

 

 

1. Stypendium stanowi narzędzie wsparcia doktorantów w pracy badawczej oraz do 

podejmowania tematyki badań, przyczyniających się do zwiększenia potencjału 

innowacyjnego Województwa Opolskiego. 

2. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów podejmujących naukę w obszarze nauk ścisłych, 

przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu, wpisujących 

się w Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020. 

 

 

§ 3 

 

1. Stypendium doktoranckie jest przeznaczone dla doktorantów podejmujących naukę na 

Uniwersytecie Opolskim i w Politechnice Opolskiej. 

2. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe w formie stypendium w wysokości  

10 000,00 PLN, które wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca. 

3. Stypendium jest przyznawane podczas corocznego Regionalnego Święta Edukacji. 

4. Stypendium może być przyznane uczestnikom/ uczestniczkom drugiego, trzeciego                                

i czwartego roku studiów III stopnia, którzy rozpoczynają dany rok studiów w roku 

akademickim przypadającym po naborze wniosków. 

 

 

§ 4 

 

1. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 

2) wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych, prowadzonych przez 

jednostkę organizacyjną uczelni. 



3) w roku akademickim, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, wykazała się znaczącymi postępami w pracy naukowej                                        

i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie Wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego Marszałka Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik     

nr 1 do niniejszego regulaminu, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) wszystkie pola wniosku, wypełnione w języku polskim, 

2) wniosek wraz z załącznikami posiada wszystkie wymagane podpisy, w tym osoby 

ubiegającej się o stypendium oraz jej promotora/opiekuna naukowego, 

3) do wniosku załączono wszystkie wymagane niniejszym regulaminem załączniki: 

a) zaświadczenie wydane przez daną uczelnię, potwierdzające, że  doktorant jest 

uczestnikiem studiów doktoranckich, prowadzonych na obszarze województwa 

opolskiego, ze wskazaniem kierunku studiów (dyscypliny naukowej studiów 

doktoranckich) oraz semestru studiów, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 

złożeniem wniosku o przyznanie stypendium;  

b) doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązani są dostarczyć                        

w terminie do dnia 15 września dodatkowe zaświadczenie, wydane przez daną 

uczelnię, potwierdzające  że doktorant zaliczył dany rok studiów  i od października 

będzie kontynuował studia na kolejnym roku. 

c) harmonogram wykonanych/planowanych badań naukowych, potwierdzony przez 

promotora/opiekuna naukowego (Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), 

d) opinię promotora/opiekuna naukowego (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

2. Wnioski należy składać lub wysyłać na adres Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w terminie do 5 lipca (w przypadku gdy 5 lipca 

jest dniem wolnym od pracy, to do pierwszego przypadającego po nim dnia roboczego). 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.  

 

§ 6 

 

1. Ocena wniosku obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną. 

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku możliwych do usunięcia braków, błędów formalnych 

dopuszcza się możliwość dokonania przez Wnioskodawcę jednorazowej korekty                                

w wyznaczonym w piśmie terminie (7 dni). Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie 

skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 

3. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym, przekazywane są do Komisji Oceny 

Wniosków (Komisji) w celu przeprowadzenia ich oceny merytorycznej.  

4. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje Komisję na mocy Zarządzenia. 

5. Komisja, której przewodniczy Marszałek Województwa Opolskiego, składa się z: 

1) Przewodniczącego - przedstawiciela UMWO, 

2) Z-cy Przewodniczącego – przedstawiciela UMWO. 

3) po 1 przedstawicielu władz Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej, 



4) Ekspertów wskazanych przez Uczelnie, reprezentujących dyscypliny naukowe, w ramach 

których  złożono wnioski o przyznanie stypendium . 

6. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch Ekspertów z zastosowaniem Karty oceny  

merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego Marszałka Województwa 

Opolskiego, a ocena końcowa  jest średnią arytmetyczną tych ocen. 

7. Każdy Ekspert  przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku zobowiązany jest do 

podpisania Deklaracji bezstronności i poufności  względem Wnioskodawcy, którego wniosek 

ocenia. 

8. W przypadku, gdy Ekspert nie może podpisać Deklaracji bezstronności i poufności w stosunku 

do danego wniosku, wniosek przekazywany jest przez Przewodniczącego do oceny innemu 

Ekspertowi. 

9. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest według następujących kryteriów: 

1) terminowość realizacji programu studiów doktoranckich 

2) zaangażowanie w realizację badań naukowych, prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni 

3) możliwość wykorzystania przewidywanych wyników pracy badawczej i jej wpływ na 

zwiększenie potencjału innowacyjnego Województwa Opolskiego, 

4) stopień zaawansowania pracy doktorskiej oraz postępy w pracy naukowej, 

5) dorobek naukowy. 

10. Stypendia zostaną przyznane Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały największą liczbę 

punktów. 

11. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały. 

 

§ 7 

 

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach                     

i zdarzeniach, mających wpływ na zasadność wypłaty stypendium, w tym: 

1) o przerwaniu określonych studiów doktoranckich, 

2) o zmianie kierunku studiów (dyscypliny naukowej studiów doktoranckich), 

3) o zmianie lub przerwaniu prowadzenia założonych badań i pracy naukowej, 

4) o przebywaniu na urlopie innym niż wypoczynkowy, 

5) o zmianie miejsca podejmowania studiów lub danych teleadresowych, 

6) o nadaniu stopnia doktora rozumianego jako podjęcie stosownej uchwały przez radę 

właściwej jednostki organizacyjnej uczelni, 

7) o wystąpieniu innych okoliczności mających wpływ na zasadność wypłaty 

stypendium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

 

W przypadku wystąpienia warunków, wymienionych w § 7  stypendysta traci prawo do otrzymywania 

stypendium. Decyzja o wstrzymaniu Stypendium jest podejmowana przez ZWO w formie uchwały. 

 

 

§ 9 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu: 

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 

Załącznik nr 2. Harmonogram wykonanych/planowanych badań naukowych potwierdzony przez 

promotora/opiekuna naukowego. 

Załącznik nr 3. Opinia promotora/ opiekuna naukowego na temat wykonalności zaplanowanych 

badań naukowych oraz o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej  i postępów w  pracy naukowej. 


