
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII 

Decyzja nr  37 /2016 

Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii 

z dnia  16  września 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW  

 

 

Na podstawie pkt 12 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 

Politechniki Warszawskiej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora 

PW w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 

Politechniki Warszawskiej w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558) po uzyskaniu opinii kierownika studiów 

doktoranckich i Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Geodezji i Kartografii zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Warunkiem koniecznym przyznania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej jest: 

1) złożenie przez doktoranta Kierownikowi Studiów Doktoranckich wniosku 

w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim na 

formularzu określonym w załączniku 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 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; 

2) złożenie w wyznaczonym terminie sprawozdania z poprzedniego roku studiów 

doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 2; 

3) pozytywna ocena promotora rozprawy doktorskiej lub opiekuna naukowego na temat 

postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz osiągnięcia 

naukowe wymienione w§2 ust.4, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą doktorantów pierwszego roku studiów 

doktoranckich. 

§ 2 

 

1. Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął co najmniej bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 

2. W przypadku doktorantów I roku, odbywających zajęcia na 1 lub 2 semestrze studiów 

doktoranckich, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, stypendium może zostać 

przydzielone w oparciu o listę rankingową tworzoną na podstawie oceny uzyskanej na 



zakończenie studiów magisterskich, obliczonej na podstawie przepisów obowiązujących 

w Politechnice Warszawskiej (w przypadku pięcioletnich studiów jednolitych) bądź na 

podstawie średniej arytmetycznej ze studiów inżynierskich i magisterskich (w przypadku 

studiów dwustopniowych). 

3. Zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim wyróżnił się 

osiągnięciami w pracy dydaktycznej, badawczej lub samorządowej. W przypadku 

osiągnięć w pracy samorządowej wymagane jest potwierdzenie Przewodniczącego Rady 

Doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

4. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane 

środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego. Kwota 

zwiększenia stypendium doktoranckiego staje się stypendium doktoranckim, z 

zachowaniem ustaleń §5 ust. 6 i ust. 10 Regulaminu studiów doktoranckich, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 

2012 r., w zakresie wymiaru obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych.  

§ 3 

 

1. Doktorant otrzymuje zwiększenie stypendium doktoranckiego z puli rocznika 

odpowiadającej statusowi doktoranta w kolejnym roku akademickim następującym po 

terminie składania wniosku, o którym mowa w§1 ust. 1 pkt 1. 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznawane jest 

w oparciu o listy rankingowe tworzone oddzielnie dla każdego roku studiów 

doktoranckich na podstawie punktów przyznawanych przez Komisję Doktorancką za 

osiągnięcia w poprzednim roku akademickim. Podstawą do naliczania punktów są 

informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym składanym przez doktoranta u Kierownika 

Studiów Doktoranckich. 

3. Za poprzedni rok akademicki uznaje się rok akademicki poprzedzający rok akademicki, 

w trakcie którego ma być wypłacane zwiększenie stypendium doktoranckiego. 

4. Punkty, o których mowa w ust. 2 obliczane są według wzoru:  

 

Całkowita liczba punktów= część A + część B 

przy czym: 

1) w części A przyznaje się punkty za maksymalnie dwie publikacje ujęte w 

aktualnym Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Wykazem”, opublikowane w grupie 

czasopism posiadających Impact factor, (tzw. lista A); 

2) w części B przyznaje się punkty za maksymalnie dwie publikacje ujęte w 

aktualnym wykazie, opublikowane w  grupie czasopism krajowych 

nieposiadających Impact factor (tzw. lista B) oraz czasopisma naukowe znajdujące 

się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (tzw. lista C) lub 

recenzowane publikacje w języku innym niż polski zamieszczone w zagranicznym 

czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych 

(uwzględnia się publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego) lub 

publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych 

uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym, 

wskazanej przez ministra lub monografie naukowe lub rozdziały monografii 

naukowych; 



3) publikacje, monografie naukowe i materiały konferencyjne, o których mowa w pkt 

1 i 2 muszą zostać opublikowane lub przyjęte do druku z afiliacją wydziału w 

poprzednim roku studiów doktoranckich oraz zgłoszone do Bazy Wiedzy PW. 

5. Punkty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, przyznaje się wg następujących zasad: 

1) publikacja w czasopiśmie naukowym z części A aktualnego Wykazu: 15÷50 pkt (wg 

Wykazu); 

2) publikacja w czasopiśmie naukowym z części B aktualnego Wykazu: 1÷15 pkt (wg 

Wykazu); 

3) publikacja w czasopiśmie naukowym z części C aktualnego Wykazu: 10÷25 pkt (wg 

Wykazu); 

4) recenzowana publikacja w języku innym niż polski zamieszczona w zagranicznym 

czasopiśmie naukowym niewymienionym w Wykazie (uwzględnia się publikacje o 

objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego): 5 pkt; 

5) publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych 

uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym, wskazanej 

przez ministra: 15 pkt; 

6) monografia naukowa, gdy liczba autorów monografii naukowej nie przekracza 

trzech: 25 pkt, w przypadku monografii wybitnej: 50 pkt; 

7) monografia naukowa, gdy liczba autorów wynosi czterech lub więcej, a ich udział 

nie jest wyodrębniony otrzymuje się liczbę punktów proporcjonalną do liczby 

autorów; 

8) monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów 

jest oznaczone, bez wskazania redaktora naukowego, a liczba autorów monografii 

naukowej wynosi czterech lub więcej: 15 pkt, w przypadku monografii wybitnej: 30 

pkt; 

9) rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych 

rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech 

lub więcej: 5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej), ale łącznie za rozdziały 

w jednej monografii naukowej nie więcej niż 15 pkt (30 pkt w przypadku monografii 

wybitnej); gdy liczba autorów rozdziału wynosi dwóch lub więcej: 2,5 pkt (5 pkt w 

przypadku monografii wybitnej). 

6. Za publikacje wieloautorskie, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5 przyznaje się punkty 

przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów lub udziału doktoranta 

w publikacji. Udział ten ustalany jest na podstawie oświadczenia lub obliczany 

proporcjonalnie do liczby autorów: 

1) do 3 autorów: 100% punktów; 

2) powyżej 3 autorów: 

a) 100% punktów – gdy co najmniej 50% udziału doktoranta, 

b) 75% punktów – gdy co najmniej 33% udziału doktoranta, 

c) 50% punktów – gdy mniej niż 33% udziału doktoranta. 

7. Za osiągnięcia w pracy samorządowej, o której mowa w § 2 ust. 3, przydziela się 

dodatkowo 10% całkowitej liczby punktów doktoranta, który zdobył największą liczbę 

punktów w rankingu. 

§ 4 

 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej doktorantów z tej samej listy uzyska tyle samo punktów 

liczonych wg zasad określonych w§ 3 ust. 4 i 5, wyższe miejsce w rankingu zajmuje ten z 

wyższą liczbą punktów w części A, a w przypadku takiej samej liczby punktów za cześć A 

wyższe miejsce w rankingu zajmuje ten z wyższą liczbą punktów za publikacje 



nieuwzględnione podczas liczenia punktów, ale spełniające kryteria określone w § 3 ust. 4 pkt 

3. 

 

§ 5 

 

Na wniosek Komisji Doktoranckiej doktorant ubiegający się o zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej zobowiązany jest przedstawić dokumenty 

potwierdzające dane zawarte w sprawozdaniu rocznym. 

 

§ 6 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Dziekan  

 

 
prof. dr hab. Alina Maciejewska, prof. zw. PW 

 

 


