
Poradnik dla doktorantek i doktorantów Q&A 

 

Gdzie szukać pomocnych informacji dotyczących wsparcia doktorantek i 

doktorantów w zakresie macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa? 

Przede wszystkim postaraj się zapoznać dokładnie z regulaminem studiów 

doktoranckich/szkoły doktorskiej obowiązującym na Twojej uczelni. Zwróć uwagę 

również na regulamin przyznawania pomocy materialnej oraz regulamin 

przyznawania miejsc i zamieszkiwania w domach studenckich. Dodatkowo 

możesz zwrócić się o pomoc do kierownika studiów doktoranckich/kierownika 

kolegium szkoły doktorskiej, przedstawiając mu dokładny plan realizacji swoich 

studiów uwzględniający przerwy lub rozwiązania związane z koniecznością opieki 

nad dzieckiem. 

Czy w związku z planowanym macierzyństwem, ojcostwem przysługuje 

mi urlop na uczelni? 

Tak, na wniosek doktoranta istnieje możliwość zawieszenia kształcenia na okres 

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. 

 

Czy w trakcie tego urlopu moje stypendium ulegnie zawieszeniu? 

Nie, w okresie zawieszenia kształcenia wysokość stypendium doktoranckiego 

określa się w taki sam sposób  jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego, z tym, 

że jako wymiar zasiłku rozumie się, w tym wypadku, wysokość miesięcznego 

stypendium doktoranckiego, które przysługuje osobie składającej wniosek o 

zawieszenie, w dniu jego złożenia. 

Czy okres pobierania stypendium w trakcie zawieszenia kształcenia 

wlicza się do okresu „4. lat”? 

Nie, okres pobierania stypendium doktoranckiego, w trakcie zawieszenia 

kształcenia, nie jest wliczany do okresu 4 lat, w których można otrzymywać 

stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej. W trakcie zawieszenia w Szkole 

Doktorskiej terminy określone w IPB nie biegną. 

Czy mogę zgłosić swoje dziecko do Ubezpieczenia Zdrowotnego na 

swojej uczelni? 

Tak, istnieje taka możliwość, aby uczelnia odprowadzała składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne za nas i członków naszej rodziny,  jednak jest to 

obwarowane kilkoma przesłankami : 

1) jeżeli ukończyliśmy 26. rok życia i nie podlegamy obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia osobą niepełnosprawną lub 



traktowaną na równi, bądź też nasz małżonek nie podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

2) nie ukończyliśmy 26. roku życia i nie podlegamy obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów o których mowa wyżej. 

3) złożyliśmy pisemny wniosek. 

Czy mogę ubiegać się o zakwaterowanie mnie w domu studenckim 

razem z dzieckiem i/ lub  z małżonkiem? 

tak, doktorantce/owi przysługuje prawo do zakwaterowania z małżonkiem i/lub z 

dzieckiem w domu studenckim. 

Czy ze względu na ciąże mogę ubiegać się o indywidualny tryb 

nauczania? 

W wielu regulaminach studiów doktoranckich czy też szkół doktorskich pojawiają 

się regulacje zezwalające, w uzasadnionych przypadkach, na odbywanie 

kształcenia doktoranta według indywidualnego programu zatwierdzonego przez 

odpowiedni organ.  

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia roku na studiach 

doktoranckich z powodu ciąży?  

Niektóre regulaminy przewidują możliwość uzyskania przedłużenia terminu. 

Decyzję o udzieleniu przedłużenia podejmuje każdorazowo kierownik studiów 

doktoranckich na uzasadniony wniosek doktoranta. Kierownik studiów 

doktoranckich może również wyrazić zgodę na przeniesienie niektórych 

obowiązków na następny rok akademicki. 

Czy mogę w takiej sytuacji starać się o pomoc materialną ze strony 

uczelni? 

Większość regulaminów dotyczących przyznawania pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów oraz regulaminów przyznawania miejsc u 

zamieszkiwania w domach studenckich przewiduje pomoc specjalną dla 

doktorantów w ciężkiej sytuacji materialnej  (zasady i wysokość ich przyznawania 

są określane na ich podstawie). Często występującym kryterium jest wysokość 

dochodów w rodzinie doktoranta. Ponieważ nie każdy doktorant je spełnia, wiele 

uczelni oferuje możliwość starania się o jednorazową zapomogę.  Niektóre 

uczelnie oferują również dodatek mieszkaniowy na dziecko, w przypadku którym 

jego prawny opiekun nie zamieszkuje w domu studenckim. 

 

 


