
 

  

 
Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011  
– zarządzenie nr 49/2010 Rektora PW z dnia 14 października 2010 r. 

 
Zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla doktorantów  

 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce: 

1)  na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który 
osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2)  na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, 
który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie 
następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów                                                          
doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 
c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

2. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez 
doktoranta w sekretariacie Studium Doktoranckiego danego wydziału w terminie  
2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), stypendia przyznaje się na podstawie 
rankingu utworzonego w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli na danym wydziale nie 
tworzy się rankingu, pod uwagę bierze się ocenę ze studiów, obliczoną zgodnie z 
Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), do wniosku należy dołączyć: 

1) ocenę promotora lub opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej na temat 
wywiązywania się doktoranta z powierzonych mu obowiązków i postępów w pracy 
naukowej; 

2)   sprawozdanie roczne, składane przez doktoranta u kierownika studiów doktoranckich 
na wydziale. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2),  będzie brane pod uwagę, jeżeli będzie 
spełniać następujące warunki: 

1) zostanie złożone do końca września za mijający rok akademicki; 

2) będzie zawierać informacje o wynikach egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich w mijającym roku akademickim, zgodnie z danymi w karcie 
uczestnika studiów doktoranckich; 

3) będzie zawierać informacje o zrealizowanych godzinach dydaktycznych, w tym 
prowadzonych projektach studenckich lub pracach dyplomowych, w mijającym roku 
akademickim; 

4) będzie zawierać informacje o artykułach, referatach oraz udziale doktoranta w 
grantach badawczych, projektach, wdrożeniach w mijającym roku akademickim; 

5) będzie zawierać informacje o uczestnictwie doktoranta w konferencjach, 
szkoleniach, warsztatach i formie ich odbywania; 

6) będzie zawierać informacje o postępach w pracy naukowej w ramach rozprawy 
doktorskiej; 



 

  

7) będzie podpisane przez doktoranta, promotora oraz kierownika studiów 
doktoranckich na danym wydziale. 

6. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na rok akademicki na podstawie 
wyników uzyskanych w poprzednim roku studiów, przy czym po semestrze zimowym 
Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów PW może podjąć decyzję o zmianie 
wysokości stypendium. Podjęcie decyzji przez Rektora skutkuje automatycznym 
wzrostem lub obniżeniem wysokości stypendium za wyniki w nauce otrzymywanego 
przez doktorantów uczelni. O decyzji Rektora doktoranci są informowani w sposób 
zwyczajowo przyjęty na wydziale. 

7. Stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów przydziela się według następujących 
zasad: 

1) w terminie 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, dziekan w porozumieniu z 
wydziałowym organem Rady Doktorantów ogłasza kryteria tworzenia list 
rankingowych doktorantów oraz czynniki (wraz z uwagami) brane pod uwagę przy 
klasyfikowaniu doktorantów na listach, z uwzględnieniem postanowień określonych w 
pkt. 1, pkt. 2, lit. c.; 

2) kryteria tworzenia list rankingowych doktorantów określają, czy mogą one być 
tworzone odrębnie na roku oraz rodzaju studiów;  

3) część naukowa, o której mowa w ust. 5 pkt 4-6, powinna stanowić od 60 do 80% 
oceny doktoranta w przyjętych kryteriach tworzenia list rankingowych doktorantów; 

4) w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego dziekan tworzy, wprowadza 
do Systemu Obsługi Stypendiów oraz ogłasza listy rankingowe doktorantów wraz z 
informacją o przyznaniu doktorantowi stypendium, od dnia ich ogłoszenia liczony jest 
termin wniesienia odwołania w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 13 regulaminu; 

5) stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane dla nie więcej niż 10% doktorantów 
na danym wydziale, Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów PW może podjąć 
decyzję o zmianie tej liczby w terminie do 2 tygodni od ostatecznego terminu 
utworzenia list rankingowych; 

8. Wysokości stypendium za wyniki w nauce w danym roku akademickim ustala i ogłasza 
Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów PW w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia 
roku akademickiego. 

9. W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze letnim, 
stypendium na pierwszym roku studiów przyznaje się na jeden semestr (zaczynając od 
marca), a odpowiednią listę rankingową dziekan tworzy w terminie 2 tygodni od 
rozpoczęcia semestru letniego. Pozostałe przepisy stosuje się odpowiednio. 

 


