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Ilekroć we wniosku mowa jest o „jednostkach” Uczelni należy przez to rozumieć podstawowe 

jednostki organizacyjne Uczelni (wydziały lub ich odpowiedniki) prowadzące studia III stopnia 

w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W przypadku środowiskowych studiów 

doktoranckich należy brać pod uwagę jednostkę wiodącą i/lub obsługującą administracyjnie doktorantów 

takich studiów. 

Pytania konkursowe odnoszą się wyłącznie do studiów doktoranckich – nie szkół doktorskich. 

 
Wniosek należy wypełniać na podstawie stanu faktycznego 

w roku akademickim 2018/2019 (tj. okres 1.10.2018 – 30.09.2019). 

 

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania wniosku konkursowego prosimy kierować drogą 

elektroniczną na adres: prodok@krd.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „PRODOK 2019”. 
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Dane Uczelni:  
 

Nazwa Uczelni: 
 

Ulica: 
 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 
 

 
 

Liczba jednostek podstawowych 
Uczelni: 

 

Liczba jednostek podstawowych 
Uczelni prowadzących studia 
doktoranckie: 

 

 
 

Liczba doktorantów na studiach 
stacjonarnych 
(na dzień 31.12.2018r.): 

 

Liczba doktorantów na studiach 
niestacjonarnych 
(na dzień 31.12.2018r.): 
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Część 1 – ankieta 
(wypełniają przedstawiciele Uczelni) 60% 
 
I Rekrutacja na studia doktoranckie 
 
(1a) Czy Uczelnia oferowała spotkania informacyjne dla kandydatów na studia 

doktoranckie? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
(1b) Czy kandydat na studia doktoranckie miał możliwość wyboru opiekuna 

naukowego/promotora? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
Czy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia 

doktoranckie (2018/2019) oceniane były poniższe 
elementy: 

Tak Nie 

(1c) Ukończone studia podyplomowe (1p.) 
  

(1d) Znajomość języków obcych (1p.) 
  

(1e) Dotychczasowy dorobek naukowy (1p.) 
  

(1f) Wiedza w zakresie dyscypliny naukowej, w ramach której 
realizowane były studia doktoranckie (1p.) 

  

(1g) Udział w konferencjach (1p.) 
  

(1h) Plan projektu badawczego lub koncepcja rozprawy doktorskiej 
(1p.) 

  

(1i) Ponadprogramowe staże lub praktyki (1p.) 
  

(1j) Działalność samorządowa/społeczna, wolontariaty (1p.) 
  

 
 
(1k) Czy Uczelnia oferowała studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim? 

(max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 
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(1l) Czy Uczelnia oferowała rekrutację na interdyscyplinarne studia doktoranckie? 
(max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

II Organizacja studiów doktoranckich:  
 

(2a) Czy istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu studiów? 
         (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

(2b) Czy istnieje możliwość realizacji przynajmniej części studiów doktoranckich  
          w przedsiębiorstwie lub firmie? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

(2c) Czy Uczelnia oferuje doktorantom możliwość korzystania z pomocy naukowych 
na platformie e-learningowej? (max. 2p.) 

Tak, bezpłatnie Tak, za opłatą Nie 

   

 
(2d) Czy istnieje możliwość wyboru zajęć fakultatywnych, zawartych w programie 

studiów, związanych z indywidualnymi zainteresowaniami doktoranta?  
         (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

(2e) Czy istnieje możliwość realizacji zajęć fakultatywnych poza macierzystą 
jednostką (np. zajęcia międzywydziałowe lub międzyuczelniane)? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
 
 
 
 



5 
 

Czy Uczelnia oferowała odbycie następujących zajęć 
(wykładów, ćwiczeń, kursów, szkoleń, 
konwersatoriów, seminariów) z zakresu 
umiejętności miękkich dla doktorantów? 

Tak, 
bezpłatnie 

Tak, za 
opłatą 

Nie 

(2f) Umiejętność prezentowania wyników naukowych 
i  autoprezentacji (max. 2p.) 

  
 

(2g) Umiejętność pozyskiwania i rozliczania 
grantów/środków na badania (max. 2p.) 

  
 

(2h) Umiejętność przygotowywania publikacji naukowych 
(max. 2p.) 

  
 

(2i) Etyka w zawodzie naukowca ( max. 2p.)   
 

(2j) Metodologia pracy naukowej (max. 2p.)   
 

(2k) Umiejętności pedagogiczne (max. 2p.)   
 

(2l) Komercjalizacja wyników badań naukowych 
(max. 2p.) 

  
 

 
(2m) Czy doktoranci mają możliwość uczestniczenia w wykładach gości 

zagranicznych? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
(2n) Czy doktoranci są informowani o konferencjach i wydarzeniach o charakterze 

naukowym odbywających się na Uczelni? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 2n, proszę odpowiedzieć, w jaki 
sposób doktoranci byli informowani (2p – 2s). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 2n, proszę zaznaczyć „Tak” w 
pytaniu nr 2o. 

Tak Nie 

(20) Nie dotyczy (0p.)   

(2p) Drogą mailową (1p.)   

(2r) Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej (1p.)   

(2s) Za pomocą plakatów (1p.)   
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(2t) Czy doktoranci są informowani o konferencjach i wydarzeniach o charakterze 
naukowym odbywających się poza Uczelnią? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 2t, proszę odpowiedzieć, w jaki 
sposób doktoranci byli informowani (2w – 2y). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 2t, proszę zaznaczyć „Tak” 
w pytaniu nr 2u. 

Tak Nie 

(2u) Nie dotyczy (0p.)   

(2w) Drogą mailową (1p.)   

(2x) Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej (1p.)   

(2y) Za pomocą plakatów (1p.)   

 
(2z) Czy na Uczelni organizowane są konkursy na najlepszy projekt pracy 

doktorskiej/najlepszą pracę doktorską? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

  

III Lektoraty: 
 

(3a) Czy były organizowane darmowe lektoraty języków obcych dla doktorantów 
(w tym również te, które są ujęte w programie studiów)? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 3a, proszę odpowiedzieć jaka była 
średnia liczba godzin lektoratu przypadająca 
na jeden semestr (4 lata studiów 
doktoranckich = 8 semestrów). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 3a, proszę zaznaczyć „Tak” 
w pytaniu nr 3b. 

Tak Nie 

(3b) Nie dotyczy (0p.)   

(3c) Poniżej 3,75 h na semestr (1p.)   

(3d) Od 3,75 h do 7,5 h w semestrze (2p.)   

(3e) Powyżej 7,5 h w semestrze (3p.)   
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3f) Z ilu języków obcych są oferowane lektoraty dla doktorantów? (max. 4) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV Obciążenia dydaktyczne: 
 

(4a) Ile godzin praktyk zawodowych dla doktoranta, jest ujętych w programie 
studiów doktoranckich (max. 2p.) 

Poniżej 50 h Między 50 h a 90 h 90 h 

   

 
(4b) Czy w przypadku przekroczenia ilości godzin praktyk zawodowych, ujętych 

w programie studiów doktoranckich, doktorantowi jest wypłacane 
wynagrodzenie (za każdą godzinę ponad wymagane pensum)? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
(4c) Czy w przypadku uzyskania grantu naukowego (jako kierownik), doktorant 

może mieć zmniejszoną liczbę godzin dydaktycznych w celu ułatwienia 
realizacji badań? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

V Stypendia doktoranckie: 
 

Proszę podać następujące dane: 

(5a) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
doktoranckie* (na dzień 31.12.2018r.) (max. 3p.) 

 

(5b) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
z dotacji projakościowej (na dzień 31.12.2018r.) (max. 2p.) 

 

(5c) Procent liczby wszystkich doktorantów zatrudnionych na stanowisku 
asystenta (na dzień 31.12.2018r.) (max. 3p.) 

 

(5d) Procent liczby wszystkich doktorantów będących na przedłużeniu studiów 
doktoranckich (na dzień 31.12.2018r.) (max. 2p.) 

 

(5e) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na dzień 31.12.2018r.) (max. 4p.) 

 

(5f) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących Stypendium 
Rektora dla najlepszych doktorantów (na dzień 31.12.2018r.)  (max. 2p.) 

 

*Nie dotyczy stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 
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Wysokość stypendium doktoranckiego (prosimy o nieujmowanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz innych, dodatkowych 
stypendiów) (max. 8p.): 

Wysokość stypendium  
Procent liczby doktorantów 

stacjonarnych na dzień 31.12.2018r.: 

(5g) Brak stypendium  

(5h) Do 1470,00 zł  

(5i) 1470,01 zł – 1919,oo zł  

(5j) 1919,01 zł – 2500,00 zł  

(5k) powyżej 2500,00 zł   

 
Wysokość stypendium z dotacji projakościowej (prosimy o nieujmowanie 

podstawowego stypendium doktoranckiego) (max. 8p.): 

Wysokość stypendium  
Procent liczby doktorantów 

stacjonarnych na dzień 31.12.2018r.: 

(5l) Brak stypendium  

(5m) Do 500,00 zł  

(5n) 500,01 zł – 800,oo zł  

(5o) 800,01 zł – 1000,00 zł  

(5p) powyżej 1000,00 zł   

 

Wysokość Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (max. 8p.): 

Wysokość stypendium  
Procent liczby doktorantów 

stacjonarnych na dzień 31.12.2018r.: 

(5r) Brak stypendium  

(5s) Do 400,00 zł  

(5t) 400,01 zł – 500,oo zł  

(5u) 500,01 zł – 600,00 zł  

(5w) powyżej 600,00 zł   
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(5x) Czy doktoranci zatrudnieni na stanowisku asystenta mogą pobierać stypendium 
doktoranckie? (max. 2p.) 

Tak, pełną kwotę stypendium 
Tak,  

niepełną kwotę stypendium 
Nie 

   

 
(5y) Czy doktorantki będące na urlopie macierzyńskim (przed urlopem 

macierzyńskim pobierające stypendium doktoranckie) pobierają stypendium 
doktoranckie w trakcie tego urlopu? (max. 2p.) 

Tak, we wszystkich 
jednostkach 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

VI Badania naukowe doktorantów:  
 

Czy Uczelnia wspiera rozwój naukowy doktorantów poprzez: 

(6a) Granty przyznawane ze środków 
na badania naukowe lub prace rozwojowe 
doktorantów (tzw. badania młodych 
naukowców)? (max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(6b) Granty przyznawane z innych środków 
niż dotacja na tzw. badania młodych 
naukowców bądź funduszu własnego 
Uczelni? (max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(6c) Wsparcie finansowe organizowanych 
przez doktorantów konferencji, warsztatów, 
zjazdów, sympozjów? (max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(6d) Wsparcie finansowe publikacji 
wydawanych przez doktorantów? 
(max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(6e) Wsparcie finansowe wyjazdów doktorantów 
w celu prezentowania wyników badań? 
(max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(6f) Pomoc w przygotowaniu publikacji przez 
jednostki Uczelni (np. bibliotekę, zakład 
statystki itp.) (max. 4p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek 

Nie 
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(6g) Czy Uczelnia zapewnia doktorantom pomoc administracyjną w przygotowaniu 
wniosków o granty ? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

VII Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów: 
 

(7a) Czy Uczelnia dofinansowuje wyjazdy doktorantów za granicę na staże naukowe 
lub praktyki? (max. 2p.) 

Tak, nawet powyżej 3 miesięcy 
Tak, maksymalnie 

do 3 miesięcy 

 
Tak, maksymalnie 

do 2 miesięcy lub wcale 
 

   

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK (NAWET POWYŻEJ 3 MIESIĘCY; 
MAKSYMALNIE DO 3 MIESIĘCY) na pytanie 7a, proszę zaznaczyć, na co 
przeznaczane są środki finansowe (7b-7e). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, MAKSYMALNIE DO 2 MIESIĘCY 
LUB WCALE na pytanie 7a, proszę zaznaczyć odpowiedzi NIE (7b-7e). 

(7b) Koszty podróży (1p.) 
TAK NIE 

  

(7c) Zakwaterowanie (1p.) 
TAK NIE 

  

(7d) Diety (1p.) 
TAK NIE 

  

(7e) Ubezpieczenie (1p.)  
TAK NIE 

  

(7f) Czy Uczelnia zapewnia doktorantom wyjazdy, celem odbycia części studiów 
za granicą w ramach programu ERASMUS+ oraz umów bilateralnych? 
(max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

(7g) Jaki procent liczby wszystkich doktorantów skorzystało z możliwości 
dofinansowania wyjazdu zagranicznego w celach naukowych? (max. 2p.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VIII Zdobyte dofinansowania:  
 

(8a) Jaki procent liczby wszystkich doktorantów w okresie 1.10.2018 – 30.09.2019 
złożył wnioski o granty finansowane ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR) 
jako kierownicy lub główni wykonawcy? (max. 4p.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(8b) Czy doktoranci zdobyli w okresie 1.10.2018 – 30.09.2019 granty finansowane 
ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR), jako kierownicy lub główni 
wykonawcy? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

(8c) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 8b, proszę podać, jaki 
procent liczby wszystkich doktorantów, uzyskał granty finansowane 
ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR), jako kierownicy lub główni 
wykonawcy, w okresie 1.10.2018 – 30.09.2019? W przypadku udzielenia 
odpowiedzi NIE, proszę wpisać „nie dotyczy”. (max. 4p.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

(8d) Czy Uczelnia lub jednostka podległa Uczelni uzyskała granty finansowane 
ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR) na prowadzenie studiów 
doktoranckich w roku akademickim 2018/2019? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

(8e) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 8d, proszę podać, jaka 
jest liczba grantów finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR) 
zdobytych na prowadzenie studiów doktoranckich w roku akademickim 
2018/2019? W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE, proszę wpisać 
„nie dotyczy”. (max. 4p.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IX Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych 
gremiach: 
 

Czy doktoranci mieli możliwość uczestniczenia w pracach poniższych gremiów: 

(9a) Przynajmniej dwie, 
dowolne Komisje 
Senackie (4p.)  

Tak Nie 

  

(9b) Komisja Dyscyplinarna 
ds. nauczycieli 
akademickich (4p.) 

Tak Nie 

  

(9c) Uczelniana Komisja 
Wyborcza (4p.) 

Tak Nie 

  

(9d) Uczelniany Zespół 
Zapewniana Jakości 
Kształcenia (4p.) 

Tak Nie 

  

 

(9e) Czy doktoranci mają możliwość oceny pracowników działu administracyjnego 
Uczelni, zajmujących się sprawami doktoranckimi? (max. 2p.) 

Tak, w sposób anonimowy Tak, w sposób oficjalny Nie 

   

 

(9f) Czy doktoranci mają możliwość oceny nauczycieli akademickich? (max. 2p.) 

Tak, w sposób anonimowy Tak, w sposób oficjalny Nie 

   

 

X Warunki funkcjonowania Samorządu Doktorantów:  
 

(10a) Czy Uczelnia udostępnia Samorządowi Doktorantów pomieszczenie biurowe 
dostosowane do potrzeb organizacji (umożliwiające funkcjonowanie 
i wykonywanie powierzonych zadań)? (1p.) 

Tak Nie 
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Czy Samorząd Doktorantów ma co roku zagwarantowane środki (w formie 
określonego budżetu) na prowadzenie swojej działalności organizacyjnej? Jeśli tak, 
proszę podać wysokość tego dofinansowania w przeliczeniu na jednego doktoranta. 
W przypadku przyznawania budżetu na rok kalendarzowy, proszę podać średnią 
(zsumować wysokość budżetu za rok 2018 oraz 2019 i podzielić przez dwa). 

 Tak Nie 

(10b) Nie posiada (0p.)   

(10c) Do 50 zł (1p.)   

(10d) Od 51 zł do 150 zł (2p.)   

(10e) Powyżej 150 zł (3p.)   

 

XI Pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów:  
 

(11a) Czy Uczelnia oferuje doktorantom pomoc prawną i konsultacje z prawnikami? 
(max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 
W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 11a, proszę odpowiedzieć, w jaki 
sposób doktoranci byli informowani (11b-11e). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 11a, proszę zaznaczyć „Tak” 
w pytaniu nr 11b. 

Tak Nie 

(11b) Nie dotyczy (0p.)   

(11c) Drogą mailową (1p.)   

(11d) Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej (1p.)   

(11e) Za pomocą plakatów (1p.)   

 

(11f) Czy Uczelnia oferuje doktorantom pomoc psychologiczną? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 
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W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 
w pytaniu nr 11f, proszę odpowiedzieć, w jaki 
sposób doktoranci byli informowani (11g-11j). 

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 11f, proszę zaznaczyć „Tak” w pytaniu 
nr 11g. 

Tak Nie 

(11g) Nie dotyczy (0p.)   

(11h) Drogą mailową (1p.)   

(11i) Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej (1p.)   

(11j) Za pomocą plakatów (1p.)   

 
XII Doktoranci z niepełnosprawnością i zakwaterowanie: 
 

(12a) Czy istnieje na Uczelni jednostka (lub stanowisko), która zajmuje się osobami 
niepełnosprawnymi, w tym doktorantami? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 

   

 

(12b) Czy Uczelnia gwarantuje określoną liczbę miejsc w domach studenta 
przeznaczoną wyłącznie dla doktorantów? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

XIII Działalność Samorządu Doktorantów: 
 

(13a) Jaka była wysokość budżetu Samorządu Doktorantów przypadająca na rok 
akademicki 2018/2019? W przypadku przyznawania budżetu 
na rok kalendarzowy, proszę podać średnią (zsumować wysokość budżetu 
za rok 2018 oraz 2019 i podzielić przez dwa). (op.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(13b) Proszę wymienić działania organizacyjne Samorządu Doktorantów (naukowe, 
szkoleniowe, kulturalno-integracyjne, reprezentowanie Uczelni 
na posiedzeniach KRD lub porozumieniach branżowych, współpraca z innymi 
organizacjami), które były finansowane w całości lub częściowo z budżetu 
Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2018/2019. (max. 10p.) 

Naukowe: 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Szkoleniowe: 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Kulturalno-integracyjne: 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Reprezentowanie Uczelni na posiedzeniach KRD lub porozumieniach 
branżowych: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Współpraca z innymi organizacjami wewnątrz i poza Uczelnią: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

(13c) Proszę wymienić działania organizacyjne Samorządu Doktorantów (naukowe, 
szkoleniowe, kulturalno-integracyjne, współpraca z innymi organizacjami), 
które NIE były finansowane w całości lub częściowo z budżetu Samorządu 
Doktorantów w roku akademickim 2018/2019. (max. 8p.) 

Naukowe: 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Szkoleniowe: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Kulturalno-integracyjne: 
1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Współpraca z innymi organizacjami wewnątrz i poza Uczelnią: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………….. 
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(13d) Proszę wymienić INNE działania Samorządu Doktorantów, które NIE były 
finansowane  w całości lub częściowo z budżetu Samorządu Doktorantów, 
a nie zostały uwzględnione w pytaniach 13b oraz 13c. (1p. za każdą działalność) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część 2 – dane zewnętrzne 
(wypełnia Kapituła Konkursu) 40% 
 
 

I Potencjał naukowy 15% 
 

Ocena parametryczna 
Suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym 
jednostkom Uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik 

Yi w algorytmie dotacji). Źródło: dane KEJN. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nasycenie kadry osobami 
o najwyższych 
kwalifikacjach 

Kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry 
nauczającej na Uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) 

w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich Uczelni. 
Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Uprawnienia doktorskie 
Liczone jako suma uprawnień doktorskich na podstawie danych 

systemu POL-on. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II Efektywność naukowa 15% 
 

Rozwój kadry własnej 

Kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych 
uzyskanych przez pracowników Uczelni w latach 2017 i 2018 

(dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., 
dr hab. i dr zatrudnionych w Uczelni na etacie na podstawie danych 

systemu POL-on.  

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nadane stopnie naukowe 

Liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez Uczelnię 
w latach 2017 i 2018 (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 

2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w Uczelni 
na etacie na podstawie danych systemu POL-on. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Publikacje 
Liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach  

2016-2019, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. 
Źródło: SciVal 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cytowania 
Liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 
2016-2019, w stosunku do liczby tych publikacji. Nie uwzględniono 

autocytowań. Źródło: SciVal 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

FWCI (Field-Weighted 
Citation Impact) 

Wskaźnik określający relację liczby cytowań otrzymanych 
przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez 

podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-
2019. Źródło: SciVal 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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III Umiędzynarodowienie 10% 
 

Doktoranci cudzoziemcy 
Liczba doktorantów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby 
doktorantów. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu 

POL-on. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Studiujący w językach 
obcych 

Parametr mierzony liczbą doktorantów studiujących w j. obcych 
w roku akad. 2018/19 w odniesieniu do ogółu doktorantów. 
Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Publikacje 
międzynarodowe 

Procent publikacji w bazie Scopus w latach 2016-2019, które 
powstały przy współpracy międzynarodowej. 

Liczba punktów: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Przewodniczący (ca)/ Prezes uczelnianego organu 

wykonawczego Samorządu Doktorantów  
lub Jego (Jej) zastępca 

 

Rektor lub Prorektor właściwy (a) ds. doktorantów 

 
 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis i pieczęć, data) 

 
tel: 

  
tel: 

 

 
email: 

  
email: 

 

 
 


