Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2018/2019
– zarządzenie nr 32/2018 Rektora PW

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich w przypadku kiedy osiągnął bardzo
dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich w przypadku kiedy
w poprzednim roku akademickim spełnił następujące warunki:
a) uzyskał co najmniej dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
b) wykazał się osiągnięciami w pracy naukowej i postępami w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej,
c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej prowadzonej
w ramach praktyk zawodowych.
Jeżeli program studiów w poprzednim roku akademickim nie obejmuje elementów
wymienionych w lit. a) lub c), warunki te należy pominąć.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stypendia przyznaje się na podstawie
rankingu utworzonego w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli na wydziale nie tworzy się
rankingu, pod uwagę bierze się ocenę ze studiów magisterskich, obliczoną zgodnie
z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie,
które obejmuje osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim i zostało złożone
najpóźniej razem z wnioskiem o stypendium dla najlepszych doktorantów i spełnia
następujące warunki:
1) zawiera opinię promotora lub opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej na temat
wywiązywania się doktoranta z powierzonych mu obowiązków i postępów w pracy
naukowej;
2) zawiera informacje o wynikach egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów
doktoranckich, zgodne z danymi w karcie uczestnika studiów doktoranckich;
3) zawiera informacje o zrealizowanych godzinach dydaktycznych, w tym
prowadzonych projektach studenckich lub pracach dyplomowych;
4) zawiera informacje o artykułach, referatach oraz udziale doktoranta w grantach
badawczych, projektach i wdrożeniach;
5) zawiera informacje o uczestnictwie doktoranta w konferencjach, szkoleniach,
warsztatach oraz formie ich odbywania;
6) zostało podpisane przez doktoranta i jego promotora lub opiekuna naukowego.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może być zastąpione sprawozdaniem rocznym
składanym przez doktoranta u kierownika studiów doktoranckich.

5. Stypendium dla najlepszych doktorantów przydziela się według następujących zasad:
1) w terminie jednego tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego, dziekan
w porozumieniu z Wydziałową Radą Doktorantów, ogłasza w drodze decyzji
kryteria tworzenia list rankingowych oraz szczegółowe zasady punkowej oceny
osiągnięć doktorantów;
2) kryteria tworzenia list rankingowych doktorantów określają, czy mogą one być
tworzone odrębnie dla roku lub rodzaju studiów;
3) ocena działalności naukowej doktoranta, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, powinna
stanowić od 60 do 80% ogólnej oceny w przyjętych kryteriach tworzenia list
rankingowych doktorantów;
4) w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego dziekan tworzy oraz
ogłasza listy rankingowe doktorantów.
6. Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów PW określa liczbę stypendiów dla
najlepszych doktorantów na wydziale na bieżący rok akademicki. Jeżeli na wydziale są
tworzone odrębne listy rankingowe dla poszczególnych lat studiów, liczba stypendiów
przyznanych przez Rektora w stosunku do liczby doktorantów na wydziale określa
procent osób uprawnionych do stypendium na każdym roku studiów. Łączna liczba
przyznanych stypendiów na wydziale w bieżącym roku akademickim nie może
przekroczyć liczby wskazanej przez Rektora.

