
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 13/2021 

Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych,  

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

z dnia 15 września 2021 roku 

 

 

Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

doktorantom Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

 

 

§ 1 

 

O zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej zwane dalej zwiększeniem może ubiegać się 
osoba będąca uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, spełniająca poniższe wymagania: 

1. uzyskała rejestrację na  IV rok  lub przedłużenie studiów doktoranckich   

2. złożyła w odpowiednim terminie wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom 

stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej, stanowiącego załącznik nr 2  

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

zawierający: 

1) wyniki egzaminów uzyskane w roku akademickim 2020/2021, potwierdzone wpisem  

w karcie uczestnika,  

2) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej potwierdzony przez opiekuna naukowego  

lub promotora,  

3) dorobek naukowy doktoranta, w tym wykaz artykułów opublikowanych w czasopismach  

z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz referatów wygłoszonych  

i/lub opublikowanych w materiałach konferencyjnych.  

 

§ 2 

 

1. Przy ocenie wniosków pod uwagę brany będzie dorobek doktoranta, w tym: 

1. wyniki studiów doktoranckich,  

2. stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej, 

3. dorobek publikacyjny, 

4. udział w realizacji projektu badawczego i/lub pracy rozwojowej. 

 

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

do Zarządzenia nr 13/2021 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, osobno dla poszczególnych roczników studiów 

doktoranckich. 

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

wymieniony w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 4, uzyskany w roku akademickim 2020/2021. 

3. Liczba maksymalnych zwiększeń przyznanych doktorantom na poszczególnym latach studiów 

jest ustalana na podstawie stosownego Zarządzenia Rektora.  

4. Wysokość zwiększenia wynosi nie mniej niż 800 zł miesięczne. Komisja może w przypadku 

nie wydatkowania całości środków z dotacji projakościowej przyznać większą kwotą przez 

cały okres wypłacania zwiększenia lub jednorazowo zwiększyć kwotą w okresie, w którym 

zwiększenie zostało przyznane. 



 

 

5. Przy ocenie wyników studiów doktoranckich, za każdy egzamin przeprowadzony przez osobę 
posiadającą stopień doktora habilitowanego, przyznaje się:  
• 1,5 punktu za każdy egzamin z oceną bardzo dobrą, 
• 1 punkt za każdy egzamin z oceną dobrą,  
• 0,5 punktu dodatkowo, jeżeli egzaminatorem jest osoba niezatrudniona na Wydziale. 

6. 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. 

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

naukowe zawartych w Załączniku nr 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia  

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

8. Udział w  realizacji projektu badawczego i/lub pracy rozwojowej punktowany jest w proporcji 

do wynagrodzenia (brutto) wypłaconego z projektu i/lub pracy rozwojowej, finansowanego   

ze środków pozauczelnianych,  zgodnie z następującymi zasadami: 

• 2 punkty za każde 5000 zł wypłaconego wynagrodzenia lub 1 za 50h uczestnictwa  

w projekcie, 

• liczbę punktów zwiększa się dwukrotnie jeżeli wynagrodzenie wypłacone jest za udział 

merytoryczny, a nie za prace pomocnicze,  

• liczbę punktów zwiększa się dwukrotnie jeżeli wynagrodzenie wypłacone jest za udział 

merytoryczny w grancie finansowanym ze środków zagranicznych. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tej kategorii – 20.  

Przy grantach realizowanych poza Wydziałem, punkty przyznawane są na podstawie 

oświadczenia kierownika projektu oraz zaświadczenia o wynagrodzeniu wystawionego przez 

jednostkę realizującą projekt. 

9. Za staż w zagranicznym ośrodku akademickim, liczba punktów wynosi 1-6 i jest przyznawana 

przez Komisję. 
§ 4 

 

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 

akademickim 2021/2022 należy składać w terminie do 24 września 2021 r. 


