Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora PŚk
nr 41/17 z dnia 18 maja 2017 r.

IV. Stypendium dla najlepszych doktorantów
§ 28
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na I roku,
który uzyskał bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, od semestru letniego po
złożeniu opiekunowi naukowemu sprawozdania z realizacji zajęć obowiązkowych i badań
naukowych.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na drugim
roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżnił się osiągnięciami w pracy
naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów i spełnił łącznie następujące warunki:
1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich oraz średnią ocen minimum 4.0, przy czym w przypadku uzyskania 10
i więcej punktów na liście rankingowej Rektor, na wniosek Dziekana, może przyznać
stypendium doktorantowi, który uzyskał średnią z egzaminów 4.0 i średnią ocen niższą niż
4.0;
2) wykazał się postępami w pracy naukowej;
3) wykazał się postępami w stosunku do poprzedniego roku akademickiego
w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zgodnie z Ramowym Programem Studiów;
4) otworzył przewód doktorski na drugim roku studiów w dyscyplinie zgodnej
z uprawnieniami wydziału prowadzącego studia doktoranckie, przy czym doktorantowi,
który nie otworzył przewodu w regulaminowym terminie, w uzasadnionych przypadkach,
może być przyznane stypendium dla najlepszych doktorantów po otwarciu przewodu
doktorskiego w dyscyplinie zgodnej z uprawnieniami wydziału prowadzącego studia
doktoranckie, w dodatkowym terminie ustalonym przez właściwą radę wydziału;
5) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej i przeprowadził 90 godz. praktyki dydaktycznej,
przy czym doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący
zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z
praktyk realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. Doktorancka komisja właściwa ws. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorantów na danym wydziale prowadzącym studia doktoranckie, zwana dalej
komisją, sporządza listę rankingową odrębnie dla każdego roku studiów na poszczególnych
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wydziałach, według liczby uzyskanych punktów przez doktorantów, o których mowa w ust. 2,
według:
1) liczby punktów uzyskanych przez doktorantów spełniających warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt. 2,
2) zaawansowania rozprawy doktorskiej,
3) średniej ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów w poprzednim roku
akademickim, według następującej skali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5,00 – 4,90 – 10 pkt
4,89 – 4,80 – 8 pkt
4,79 – 4,70 – 6 pkt
4,69 – 4,60 – 4 pkt
4,50 – 4,59 – 2 pkt
4,00 – 4,49 – 1 pkt

4) w przypadku, gdy ramowy program studiów doktoranckich nie przewiduje zaliczeń ani
egzaminów w danym roku akademickim, listę rankingową dla danego roku studiów
sporządza się na podstawie danych określonych w pkt. 1 i 2.
4. Liczbę punktów, o których mowa w ust. 3 określa się jako sumę następujących
składników:
1) otwarcie przewodu doktorskiego (może być punktowane tylko jeden raz w toku
studiów) (5 pkt.);
2) postęp w realizacji pracy doktorskiej: 1 pkt za każde 10 punktów procentowych wzrostu
zaawansowania od ostatniej oceny;
3) kierowanie własnym grantem/projektem badawczym uzyskanym z funduszy NCBiR,
NCN, Unijnych (5 pkt.);
4) kierowanie projektem badawczym w ramach „Młody badacz” (1 pkt);
5) zgłoszenie wniosku badawczego jako kierownik projektu do Działu Badań
Podstawowych i Działalności Statutowej – 2 pkt;
6) udział w grancie/projekcie badawczym, uzyskanym w drodze konkursu, w którym
badania są bezpośrednio związane z tematyką doktoratu (3 pkt.);
7) uzyskanie patentu/wzoru użytkowego (30 pkt. w kraju; 40 pkt. za granicą x % udziału);
8) zgłoszenie patentowe/zgłoszenie wzoru użytkowego ( 2 pkt. x % udziału);
9) wdrożenie patentu (30 pkt. x % udziału);
10) wdrożenie wzoru użytkowego (10 pkt. x % udziału);
11) zgłoszenie start up (zgodnie z tematyką rozprawy doktorskiej) (4 pkt);
12) realizacja start up (zgodnie z tematyką rozprawy doktorskiej) (5 pkt) – w każdym roku
realizacji start up;
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13) publikacje opublikowane:
a) w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w wykazie czasopism
naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz.U z 2016 r., poz. 2045 j.t. ze zm.) (liczba punktów przydzielonych
na liście x % udziału doktoranta);
b) w czasopismach zagranicznych recenzowanych niewymienionych w wykazie
czasopism naukowych (5 pkt. x % udziału doktoranta);
c) rozdział w monografii w jęz. ang. –5 pkt. x % udziału doktoranta;
d) rozdział w monografii jęz. polskim –5 pkt. x % udziału doktoranta;
e) monografia współautorska – liczba punktów przydzielonych x % udziału doktoranta.
14) udział w konferencjach z wygłoszeniem referatu:
a) w recenzowanych międzynarodowych organizowanych w kraju lub zagranicznych (2
pkt. x % udziału doktoranta);
b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
indeksowanych na WoS (15 punktów x % udziału doktoranta);
15) odbycie semestralnych studiów zagranicznych /stażu zagranicznego – 5 pkt.
5. W przypadku braku oświadczeń współautorów o udziale doktoranta (określonym w %) w
publikacji, patencie, zgłoszeniu patentowym, zgłoszeniu projektowym itd. punkty przyznaje
się proporcjonalnie do liczby współautorów.
6. Doktorantowi przyznaje się 100% punktów za daną publikację w przypadku, gdy
pozostali współautorzy są zatrudnieni w innej jednostce badawczej/jednostce uczelni/uczelni.
7. Każde osiągnięcie zgłoszone we wniosku powinno zostać udokumentowane w sposób nie
budzący wątpliwości.
8. Oceny dorobku naukowego doktoranta dokonuje się wg stanu na dzień 30 września za
okres od 1 października poprzedniego roku.
9. Ocenie podlegają artykuły/rozdziały w monografii/monografie opublikowane lub
przyjęte do druku.
Tryb przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
§ 29
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów co do zasady przyznawane jest przez Rektora
na wniosek
doktoranta
II-IV roku
na rok
akademicki
(9
miesięcy),
z zastrzeżeniem, że jego wysokość określana jest każdorazowo na okres jednego semestru,
wskazany w § 10 ust. 1.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium doktorant II-IV roku składa w terminie do
1 października u właściwego Kierownika Studiów Doktoranckich, który weryfikuje
poprawność i kompletność wniosku (wzór wniosku - Załącznik nr 5).
3. Wniosek o przyznanie stypendium doktorant I roku składa w terminie do 30 stycznia
u właściwego Kierownika Studiów Doktoranckich, który weryfikuje poprawność
i kompletność wniosku. (wzór wniosku - Załącznik nr 5a).
4. Kierownik Studiów Doktoranckich kieruje wnioski doktorantów do opinii Wydziałowej
Doktoranckiej Komisji Stypendialnej.
5. W przypadku niepowołania Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej wnioski
opiniuje Kierownik Studiów Doktoranckich.
6. Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna bądź Kierownik Studiów Doktoranckich
opiniuje wnioski w terminie odpowiednio: do 15 października w semestrze zimowym do 5
lutego na semestr letni i przekazuje Dziekanowi wstępne listy rankingowe najlepszych
doktorantów, oddzielnie dla każdego roku studiów. Listy rankingowe nie zawierają kwot
stypendiów.
7. Listy rankingowe zatwierdza Dziekan w terminie odpowiednio: do 20 października; do
10 lutego.
8. W terminie 7 dni od ogłoszenia przez Dziekana list rankingowych, doktoranci
zobowiązani są sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście, a ewentualne uwagi zgłosić do
Dziekana.
9. Dziekan, w terminie odpowiednio: do 1 listopada; do 15 lutego, wnioskuje do Rektora o
przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. Do wniosku dołącza się, zatwierdzone
przez dziekana, listy rankingowe dla każdego roku studiów.
10. Właściwy Prorektor opiniuje wniosek Dziekana w terminie odpowiednio; do 5 listopada;
do 20 lutego.
11. Rektor, w terminie odpowiednio do 20 listopada; do 28 lutego, wydaje indywidualne
decyzje w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów.
12. Doktorant może zwrócić się do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji negatywnej.
13. Ponowna decyzja Rektora w sprawie przyznania stypendium dla najlepszych
doktorantów jest ostateczna.
14. Po ogłoszeniu list doktorantów, o których mowa w ust. 5 i 6, nie dokonuje się żadnych
korekt, z wyjątkiem umieszczenia na nich doktorantów, których wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy Rektor rozpatrzył pozytywnie.
15. Na listach rankingowych nie umieszcza się doktorantów, którzy spełnili warunki
określone w § 28, lecz złożyli pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów doktoranckich
w Politechnice Świętokrzyskiej.
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16. Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów złożone po terminie nie
będą rozpatrywane (z wyjątkiem udokumentowanych przyczyn losowych).
§ 30
1. Kwotę przeznaczoną na stypendia dla najlepszych doktorantów rozdziela się na wydziały
proporcjonalnie do liczby wszystkich doktorantów wpisanych na bieżący rok akademicki,
z uwzględnieniem doktorantów, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie studiów
doktoranckich, jednak nie dłużej niż na rok.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów ustala się na poziomie czterech kategorii,
w zależności od liczby uzyskanych punktów (LP), tj.:
Kategoria I – LP > 30
Kategoria II – 20 < LP
Kategoria III – 10 < LP
Kategoria IV – 5
LP

30
20
10

3. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach powyższych kategorii
ustala Rektor co semestr w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel
i niezwłocznie podaje do wiadomości doktorantów.
4. Doktorantowi pierwszego roku może być przyznane stypendium kategorii IV
w wysokości ustalonej decyzją Rektora.

Rektor

prof. Wiesław Trąmpczyński

Uzgodniono z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów: ……………………………………
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