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Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej uczestnikom stacjonarnych Studiów Doktoranckich  

na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 

w roku akademickim 2022/2023 
 

 

 

Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

doktorantom Wydziału Zarządzania PW opracowano na podstawie Zarządzenia nr 36/2015 

Rektora PW z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych 

studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej. 
 
 
 
1. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale 

Zarządzania PW, zwanego dalej stypendium, uwzględniane są: 

a) postępy w pracy naukowej i przygotowaniu pracy doktorskiej, 

b) wywiązywanie się doktoranta z powierzonych mu zajęć dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych, 

c) działalność organizacyjna. 

2. Działania doktoranta podlegające ocenie powinny być realizowane na Wydziale 

Zarządzania Politechniki Warszawskiej lub z opiekunem naukowym / promotorem oraz 

związane z dziedziną i dyscypliną naukową, którą zajmuje się doktorant w ramach 

realizowanej pracy doktorskiej. 

3. Warunkiem przyznania stypendium jest pozytywna ocena opiekuna naukowego / 

promotora na temat postępów w pracy naukowej i przygotowaniu pracy doktorskiej 

w okresie ostatniego roku studiów, wywiązywania się doktoranta z jego obowiązków, 

w szczególności z powierzonych mu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, 

wyrażona pisemnie w sprawozdaniu rocznym. 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej jest przyznawane na 

podstawie list rankingowych doktorantów tworzonych odrębnie dla każdego roku studiów. 

5. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania 

stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, 

Komisja weźmie pod uwagę łączną liczbę punktów przyznanych za publikacje od początku 

studiów doktoranckich. 

6.  W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, decyzję o przyznaniu punktów 

rankingowych podejmuje Kierownik Studiów Doktoranckich wraz z opiekunem 

naukowym/promotorem doktoranta. 
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Kryteria punktacji wniosków o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 
 

Lp. KATEGORIA PUNKTY 
MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

1. 
Postępy w przygotowaniu pracy 

doktorskiej 

Prezentacja stanu zaawansowania pracy doktorskiej na 

seminarium katedralnym przedstawiająca opracowaną 

koncepcję bądź postępy w dotychczasowej pracy. 

10 10 

2. 

Projekty (granty) 

uzyskane z finansowania 

zewnętrznego, m.in. NCN, NCBR, 

środki pozyskane z innych instytucji 

pośredniczących. Uwzględniane są 

tylko projekty (granty) zgodne z 

dziedziną i dyscypliną naukową, którą 

zajmuje się doktorant. Udział w 

projektach (grantach) zbiorowych 

uwzględniany jest, jeżeli doktorant 

jest w stanie udokumentować zakres 

obowiązków związanych z 

wykonywanymi zadaniami. 

 

Udział doktoranta w projektach badawczych realizowanych 

na rzecz Wydziału Zarządzania PW, w zależności od 

zaangażowania doktoranta; oceny zaangażowania doktoranta 

dokonuje Kierownik projektu (grantu). 

1 – 30  30 

 

Udział doktoranta w projektach badawczych realizowanych 

na rzecz zewnętrznych jednostek naukowo-badawczych. 

1 pkt / za udział 

w każdym 

projekcie 

Brak maksymalnego limitu 

punktów – liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

liczby projektów, w których 

doktorant brał udział 

3. 

Publikacje naukowe  

opublikowane w mijającym roku 

akademickim 

 

Artykuły naukowe - punkty zgodnie z Komunikatem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 

konferencji międzynarodowych. 

Zgodnie  

z przypisaną 

punktacją 

Brak maksymalnego limitu 

punktów – liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

sumy punktów uzyskanych 

przez doktoranta za 
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Za współautorstwo publikacji liczbę 

punktów dzieli się proporcjonalnie do 

udziału autorów w powstawaniu 

publikacji. 

 

Uwagi: Publikacje wykazane oraz 

opublikowane w latach poprzednich 

nie będą punktowane. 

Monografie/rozdziały monografii - punkty zgodnie 

z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 

2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe. 

opublikowane artykuły/ 

monografie/ rozdziały w 

monografiach oraz dodatkowe 

publikacje 

Publikacje, które nie zostały ujęte w 

czasopismach/wydawnictwach w ww. komunikatach: 
 

w języku polskim 1 

w języku angielskim 2 

skrypt lub podręcznik 5 

4. 

Praktyka zawodowa 

samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych (ocenia się 

maksymalnie 20 godzin zajęć dydaktycznych) 

0,5 pkt za 

każdą godzinę 

zajęć 

potwierdzonych 

w systemie 

ewidencyjnym 

toku studiów 

10 

uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, lub prace 

na rzecz dydaktyki, potwierdzone przez opiekuna naukowego 

/ promotora z uwzględnieniem ich szczegółowego opisu 

3 3 

podniesienie kompetencji zawodowych zgodnych z 

programem studiów doktoranckich potwierdzone zdaniem 

egzaminu i udokumentowane 

2 pkt za każdy 

dokument 

 Brak maksymalnego limitu 

punktów – liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

liczby przedłożonych 

dokumentów potwierdzających 

podniesienie kompetencji 

zawodowych przez doktoranta 
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5. Udział w seminariach naukowych i konferencjach Wydziału Zarządzania PW1 1 pkt / 1 udział 4 

6. 

Udział w konferencjach:   

Brak maksymalnego limitu 

punktów – liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

rodzaju i liczby konferencji,  

w których doktorant brał udział 

Udział aktywny 

(zgłoszenie artykułu i wygłoszenie 

referatu i/lub plakatu/posteru) 

konferencja zagraniczna 15 

konferencja międzynarodowa organizowana w Polsce 10 

konferencja krajowa 5 

Udział aktywny  

(zgłoszenie artykułu i plakatu/posteru bez 

wystąpienia) 

konferencja zagraniczna 9 

konferencja międzynarodowa organizowana w Polsce 6 

konferencja krajowa 3 

7.  

Zagraniczne staże naukowo-

badawcze 

poniżej miesiąca 5 Brak maksymalnego limitu 

punktów – liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

długości stażu za każdy pełny miesiąc 10 

8. 

Działalność organizacyjna, np. 

samorząd doktorantów, koła naukowe, 

stowarzyszenia naukowe i inne 

organizacje: 

pełnienie funkcji przewodniczącego 4 

10 pełnienie funkcji członka organu 2 

szeregowe członkostwo 1 

9. Działalność na rzecz Wydziału 

udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej 3 

10 
organizacja szkolenia, warsztatu, kursu, innego wydarzenia 2 

współorganizacja konferencji naukowej, szkolenia, warsztatu, 

kursu, innego wydarzenia 
1 

 
1   W roku akademickim 2022/2023 nie będą przyznawane punkty za uczestnictwo w obowiązkowych dla uczestników studiów doktoranckich Seminariach Naukowych 

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Niniejszy zapis wynika z faktu, że seminaria te były prowadzone on-line i nie była prowadzona rejestracja uczestników. 
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członkostwo w komisjach oraz innych organach  

1 pkt / każda 

dodatkowa 

aktywność 

Brak maksymalnego limitu 

punktów - liczba przyznanych 

ostatecznie punktów zależy od 

liczby komisji i innych 

organów, w których doktorant 

brał udział  

dodatkowe punkty za pełnione funkcje i wykonywane zadania 

w ramach działalności samorządowej przyznawane przez 

Przewodniczącego Rady Doktorantów Politechniki 

Warszawskiej  

zgodnie z punktacją znajdującą się w treści 

wniosku 

 


