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przyzn w^nia stypendi6w doktoranckich i stypendi6w dla najlepszych doktorant6w

uczestnikom stacjonarnych Studi6w Doktoranckich
w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

zttwierdzony przez Dyrektor ki im. B. Dobrzar[skiego PAN

1. Stypendia doktoranckie i stypendia dla najlepszych doktorant6w w Instlrtucie Agrofizyki im.
B. Dobrzariskiego PAN przyznawane s4z zastosowaniem nastgpuj4cych przepis6w:

a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyLszym - D2.1J.2012.572,
zp62n. zm.

b) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki _D2.1J.2010.96.615,
zp62n. zm.

c) Rozporzqdzenie Ministra Nauki i SzkolnictwaWyLszego z dnia 5 pa2dzienika2}11 roku
w sprawie studi6w doktoranckichoraz stypendi6w doktoranckich-D2.rJ.2011.225.1351

d) Regulamin Studi6w Doktoranckich w Instl4ucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego
Polskiej Akademii Nauk.

e) Regulaminu przyznawania $wiadczeli pomocy materialnej uczestnikom stacjonarnych
Studi6w Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN.

D Innych przepis6w powszechnie obowi4zuj4cych.

2. Dyrektor przyznaje w trybie konkursowym stypendia w dw6ch kategoriach:
1 ) stypendia doktoranckie,
2) stypendia dla najlepszych doktorant6w

ze Srodk6w na ten cel przeznaczonych:
a) dzialalnoSci statutowej Instytutu,
b) dotacji celowej na prowadzenie badari naukowych lub prac rozwojowych oraz zadai

z nimi zwiqzanych, sluZ4cych rozwojowi mlodych naukowc6w orazuczestnik6w studi6w
doktoranckich - z ograniczeniem do doktorantow,ktorzy nie ukoriczyli 35 roku Zycia,

c) dotacji celowej przeznaczonej na bezzwrotn4 pomoc materialn4 dla doktorant6w
- w zakresie stypendi6w dla najlepszych doktorant6w.

3. Do przeprowadzenia postppowania konkursowego Dyrektor Instlrtutu powoluje Komisjg
Doktoranck4 - w skladzie: co najmniej trzech czlonk6w spoSr6d pracownik6w naukowych
posiadaj4cych co najmniej stopief naukowy doktora habilitowanego, w tym Kierownik Studi6w
Doktoranckich, kt6ry pelni funkcjg przewodniczecego komisji, orazprzedstawiciel doktorant6w.

4. Dyrektor ustala corocznie termin skladania wniosk6w o stypendia doktoranckie, liczbg
stypendi6w oraz wysokoS6 stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorant6w
po otrzymaniu wla5ciwej decyzji o przyznanych Srodkach finansowych na dany rok kalendarzory.

5. O stypendium doktoranckie mo2e ubiega6 sig uczestnik stacjonarnych Studi6w Doktoranckich:

' ptzryipty na I rok studi6w w przypadku uzyskania bardzo dobrych ocen podczas
rekrutacj i, potwierdzonych ocen4 Komi sj i Rekrutacyj nej,

r na drugim roku i kolejnych latach studi6w jeSli :

o uzyskal bardzo dobre lub dobre wyniki z egzamin6w i zaliczeh objptych
Programem SD,

o vr,ykazat siQ postgpami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej, potwierdzonymi w sprawozdaniu wraz opiniq opiekuna Naukowego
lub Promotora, za dany rok studi6w,

o otrzymaLpozytywn4oceng Komisji Doktoranckiej.
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6. Doktorant sklada do Kierownika SD wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego,
w kt6rym oprocz swoich danych osobowych przedstawia opis postgp6w w pracy naukowej, opinig
i ocenp Opiekuna Naukowego/Promotora oraz informacje potwierdzajqce spelnienie warunk6w, o

kt6rych mowa w p. 5 wrazz wypelnionymZal4cznikiem 1.

7. Komisja Doktorancka przeprowadza postppowanie konkursowe, ocenia wnioski pod wzglpdem
formalnym i merytorycznym, przekanle Dyrektorowi Instytutu listg rankingow4 doktorant6w,
kt6rych rekomenduj e do ptzyznania stypendi6w doktoranckich,

8. Doktorantom II roku i kolejnych lat Studi6w Doktoranckich, kt6rzy zajgli najwyzsze miejsca na

li6cie rankingowej przygotowanej przez Komisjg Doktoranckq oraz wykazali sig szczeg6ln4
aktywno5ci4 w pracy naukowej - publikacje, tdzial w projektach badawczych
i konferencj ach, a takle w podnoszeniu kompetencji zawodowych i spolecznych - Dyrektor
Instytutu moie przyznai stypendia doktoranckie dla najlepszych doktorant6w.

9. Dyrektor Instytutu przyznaje:

r stypendium doktoranckie dla doktorant6w wedlug listy przygotowanej przez Komisjg
Doktoranckq zgodnie zprzyjptym limitem stypendi6w na dany rok akademicki,

r stypendium dla najlepszych doktorant6w dla tych uczestnik6w II roku iwyiszych lat Studi6w
Doktoranckich, ktorzy zajgli najwyzsze miejsca na liScie rankingowej przygotowanej przez
Komisjp Doktoranckau zgodnie z posiadanymi Srodkami finansowymi.

10. Od decyzji Dyrektora doktorantowi przysluguje prawo zLolenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

11. Dyrektor Instytutu przyznaje stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorant6w
na dany rok akademicki, na okres l2 miesiEcy.

I2.W uzasadnionych przypadkach, na proSbg doktoranta, Dyrektor Instytutu moLe przyznad
stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorant6w na okres kr6tszy ni? 12

miesigcy.

13. W przypadku przedluhenia okresu odbywania studi6w doktoranckich Dyrektor Instlrtutu moZe
przyzna| stypendium doktoranckie na ten okres.

14, W przypadku skreSlenia uczestnika Studi6w Doktoranckich z listy uczestnik6w zaprzestaje sig
lvyplaty stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepsrych doktorant6w z pierwszym
dniem miesiqca nastgpuj4cego po miesiqcu, w kt6rym decyzja o skreSleniu stala sig ostateczna.

15. Niniejsry regulamin zostal uzgodniony z Samorz4dem Doktorant6w Studi6w Doktoranckich
w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzafskiego PAN i wchodzi w Lrycie z dniem podpisania.

16. Wraz z wejSciem niniejszego Regulaminu trac4moc:

a) Regulamin przyznawania stypendi6w doktoranckich uczestnikom stacjonarnych Studi6w
Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN z dnia 12 maja2072 r.

b) Regulamin przyznawania Stypendium Naukowego Dyrektora Instytutu Agrofizyki
im. B. Dobrzafskiego PAN na prowadzenie badafr naukowych lub prac rozrvojowych oraz
zadafi z nimi zvviqzanych, slu24cych rozwojowi mlodych naukowc6w oraz uczestnik6w
studi6w doktoranckich, finansowanych w trybie konkursowym z dnia 14 maja2012 r.
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Zalacznik nr 1
do Regularninu przymanania stypendi6w doktoranckich i stypendifw dla najlepszych doktorantfw
uczestnikom stacjonarnych Studi6w Doktoranckichw Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

Do wnioska o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorant wypelnia ponilszy zalqcznik
podsumowuj4cy j ego osi4gnigcia.

1. Punkty uzyskane przez doktoranta w poprzednim roku akademickim, L.p.:

L.p.:A+B+C+D+E+F
gdzie:.

A - Srednia ocen doktorantaz egzamin6w wpisanych do indeksu w danym roku akademickim;

B - ocena doktoranta wystawiona przez opiekuna naukowego/promotora zgoclnie
Regulaminem Studi6w Doktoranckich wedlug nastgpuj 4cej skali:

r ocenabardzo dobra,5: 5 p.
r ocena dobra plus, 4+ : 4,5 p.
r ocenadobra, 4:4p.
. dostateczna plus, 3+: 3,5 p.
I ocena dostateczna plus, 3*: 3,5 p.
r ocena dostateczna,3:3 p.

C - liczba punkt6w za aktywnos6 publikacyjn4 dokloranta:
r praca opublikowana w czasopiSmie z Listy Filadelftjskiej: 15 p.
I praca opublikowana w innym czasopiSmie punktowanym wg. Listy punktacji

MNiSzW: 5
. jako pierwsry autor lub autor korespondencyjny - dodatkowo: 5 p.

D - ludzial doktoranta w konferencjach:
. mipdzynarodowych:

o wystqpienie ustne: 5 p.

o wyst4pienie posterowe: 2 p.
. krajowych:

o wystqpienie ustne: 3 p.

o wystqpienie posterowe: lp.

E - realizacjaprzez doktoranta projekt6w badawczych:
. jako kierownik projektu: 10 p.
. wykonawca w projekcie: 5 p.
* :udzialw projekcie badawczymnaleiry potwierdzi6 zalwiadczeniem kierownika z
podaniem numeru projektu i zakresem wykonywanego zadania

F - aktywnoS6 doktoranta w podnoszeniu kompetencji zawodowych i spolecznych: 0 - 10 p.,
wtym:

o wyst4lrienie na Pikniku Naukowym - 2 p.
o wyst4pienie na Festiwalu Lubelskim - 2 p.
. dzialalnoil organizacyjna i samorz4dowa - 4 p.
o inne (stuhe,tdziat w szkoleniach, kursachigzykowychf 2 p.

Uwaga: punkty ,a kolejne publikacje, konferencje i projekQ sumujqsiq


