
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 12/2021 

Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych,  

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

z dnia 15 września 2021 roku 

 

 

Regulamin Konkursu  

na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale IBHiIŚ  

 

§ 1 

 

O stypendium doktoranckie zwane dalej stypendium może ubiegać się osoba będąca uczestnikiem 

studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

PW, spełniająca poniższe wymagania: 

1. złożyła w terminie wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik  

do Procedury przyznawania na Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich 

uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia 

nr 36/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 

Terminem składania wniosków jest: 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim  

tj. do 24.09. 2021 r. 

2. złożyła w wyznaczonym terminie sprawozdanie z poprzedniego roku studiów doktoranckich,  

3. otrzymała pozytywną ocenę promotora rozprawy doktorskiej lub opiekuna naukowego na temat 

postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 

§ 2 

 

Przy ocenie wniosków pod uwagę brany będzie dorobek doktoranta obejmujący wyniki: 

  

1. działalności dydaktycznej określonej w § 3 ust. 5-7, 

2. działalności organizacyjnej określonej w § 3 ust. 8, 

3. działalności naukowej określonej w § 3 ust. 9-11; 

 

Dorobek doktoranta należy przedstawić w formie „Listy sprawdzającej” stanowiącej Załącznik 2  

do Zarządzenia nr 12/2021 Dziekana Wydziału z dnia 15 września 2021 r. 

 

§ 3 

1. Listy rankingowe wniosków spełniających warunki konkursu tworzy Komisja, o której mowa 

w § 2 Zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW. 

2. Listy rankingowe tworzy się na podstawie punktów przyznanych za dorobek doktoranta 

wymieniony w § 3 ust. 5 - 11, uzyskany w roku akademickim 2020/2021. 

3. Maksymalną liczbę punktów określa się na: 

• dla ust. 6 -  9 punktów,  

• dla ust. 7- 9 po 6 punktów. 

Liczba punktów za publikacje nie jest  limitowana. Maksymalna liczba punktów możliwa  

do uzyskania za udział w konferencjach wynosi 12. 

4. Wysokość stypendium określona jest w § 3 ust. 3 i 4  Załącznika nr 1 do Zarządzenia  

nr 36/2015 Rektora PW. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane przez 

okres 12 miesięcy. 

5. Za każde 15 h zajęć przeprowadzonych w ramach pensum dydaktycznego lub godzin 

zleconych, przyznaje się: 
• 1,5 punktu, jeśli doktorant prowadzi przedmiot po raz pierwszy, 

• 1 punkt, jeśli doktorant prowadzi przedmiot po raz kolejny, 

• 1 punkt dodatkowo, jeśli przedmiot jest prowadzony w języku innym niż polski. 



6. Udokumentowany udział w wykraczających poza program studiów doktoranckich szkoleniach, 

warsztatach, kursach, szkole naukowej, studiach podyplomowych o tematyce związanej  

z inżynierią środowiska lub umożliwiających podnoszenie kwalifikacji w zakresie dydaktyki  

(wymagane posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo  

np. certyfikat, dyplom). Liczbę punktów (0-6) przyznaje Komisja.  

7. Staż w zagranicznym ośrodku badawczym. Liczbę punktów (0-6) przyznaje Komisja.   

8. Działalność organizacyjna rozumiana jako praca pro publico bono na rzecz:  

• Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - organizacja 

konferencji, pomoc w kwestiach administracyjnych w Katedrze/Zakładzie, realizacja 

projektów samorządu doktorantów – 0-3 pkt 

• Politechniki Warszawskiej - organizacja konferencji, udział w komisjach senackich  

lub rektorskich, pomoc w kwestiach administracyjnych, realizacja projektów Rady 

Doktorantów PW – 0-2 pkt 

• społeczności akademickiej – udział w projektach stowarzyszeń lub fundacji działających  

na rzecz szeroko pojętej społeczności akademickiej – 0-1 punkt.  

9. Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej ocenia opiekun naukowy doktoranta  

lub promotor rozprawy doktorskiej w skali 0 – 100%; ocena zaawansowania rozprawy  

bez wszczętego przewodu doktorskiego nie może przekraczać 50%. Punkty za zaawansowanie 

oblicza się wg wzoru: 

pz = 0.25*Z/n, 

gdzie: Z – stopień zaawansowania pracy, 

      n – liczba dotychczasowych  lat studiów doktoranckich. 

10. Za dorobek publikacyjny przyznaje się punkty wg zasad przyznawania punktów za osiągnięcia 

naukowe zawartych w Załączniku nr 5 do Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia 

nr 32/2018 Rektora PW z dnia 19 września 2018 r.    

11. Udział w pozyskiwaniu projektów badawczych lub w pracach rozwojowych punktowany jest  

w proporcji do czasu poświęconego na przygotowanie wniosku. Granty Dziekańskie  

nie są brane pod uwagę w tym punkcie. Liczbę punktów (0-10) przyznaje Komisja. 

 


