
 

 

Konkurs na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę 
doktorską i/lub studia III stopnia (doktoranckie) w Polsce oraz na 
Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu 

 

PRODOK 2020 

 
organizowany przez  

Krajową Reprezentację Doktorantów 

oraz Radę Samorządu Doktorantów PAN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilekroć we wniosku mowa jest o „jednostkach” lub „dyscyplinach” należy przez to rozumieć jednostki 
organizacyjne/dyscypliny, do których przypisani są doktoranci oraz które zajmują się obsługą 
administracyjną doktorantów. W przypadku federacji jednostek, należy brać pod uwagę jednostkę wiodącą. 

Pytania konkursowe odnoszą się do studiów doktoranckich, chyba że treść pytania stanowi inaczej  
(z wyłączeniem sekcji I części 1 – Rekrutacja do szkół doktorskich). 

 
Wniosek należy wypełnić na podstawie stanu faktycznego 

w roku akademickim 2019/2020 (tj. okres 1.10.2019 – 30.09.2020). 
 

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania wniosku konkursowego prosimy kierować drogą 
elektroniczną na adres: prodok@krd.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: „PRODOK 2020”. 
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Dane Podmiotu:  
 

Nazwa Podmiotu: 
 

Ulica: 
 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 
 

 
 

Liczba szkół doktorskich 
prowadzonych przez Podmiot 
(na dzień 31.12.2019r.): 

 

Liczba doktorantów w szkołach 
doktorskich prowadzonych przez 
Podmiot 
(na dzień 31.12.2019r.): 

 

 
 

Liczba doktorantów na studiach 
stacjonarnych 
(na dzień 31.12.2019r.): 

 

Liczba doktorantów na studiach 
niestacjonarnych 
(na dzień 31.12.2019r.): 

 

 
 
 

Podmiot biorący udział w konkursie reprezentuje:  

Uczelnię 
Instytut Polskiej Akademii 

Nauk  
Inne 
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Część 1 – Pytania ogólne dotyczące Podmiotów 
(wypełniają przedstawiciele Podmiotu) * 

* Należy brać pod uwagę łączną liczbę doktorantów studiów III stopnia oraz 
uczestników szkół doktorskich (chyba, że pytanie stanowi inaczej). 

 
I Rekrutacja do szkół doktorskich** 
** ta sekcja dotyczy wyłącznie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 
 
(1a) Czy Podmiot oferował spotkania informacyjne dla kandydatów do szkół 

doktorskich (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 
Czy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

doktorskich (2019/2020) oceniane były poniższe 
elementy: 

Tak Nie 

(1b) Wyniki ze studiów II stopnia/jednolitych magisterskich (1p.) 
  

(1c) Rozmowa kwalifikacyjna (1p.) 
  

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

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

(1f) Udział w konferencjach (1p.) 
  

(1g) Plan projektu badawczego (1p.) 
  

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

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

 
(1j) Czy Podmiot oferował kształcenie w ramach szkoły doktorskiej prowadzone w 

języku angielskim? (max. 2p.) 

Tak Nie 
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(1k) Czy Podmiot prowadził rekrutację uzupełniającą do szkoły doktorskiej? (max. 
2p.) 

Tak Nie 

  

 

II Organizacja kształcenia w Podmiocie 
 

(2a) Czy Podmiot zapewnił możliwość realizacji przynajmniej części 
kształcenia/doktoratu w przedsiębiorstwie lub firmie? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 

(2b) Czy Podmiot oferował doktorantom możliwość korzystania z pomocy 
naukowych na platformie e-learningowej? (max. 2p.) 

Tak, bezpłatnie Tak, za opłatą Nie 

   

 
(2c) Czy doktorant miał możliwość wyboru zajęć fakultatywnych, zawartych w 

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

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 

   

 

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

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 

   

 
Czy Podmiot oferował odbycie następujących zajęć 

(wykładów, ćwiczeń, kursów, szkoleń, 
konwersatoriów, seminariów) z zakresu 
umiejętności miękkich dla doktorantów? 

Tak, 
bezpłatnie 

Tak, za 
opłatą 

Nie 

(2e) Umiejętność prezentowania wyników naukowych i 
autoprezentacji (max. 1p.) 

  
 

(2f) Umiejętność pozyskiwania i rozliczania 
grantów/środków na badania (max. 1p.) 

  
 

(2g) Umiejętność przygotowywania publikacji naukowych 
(max. 1p.) 
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(2h) Etyka w zawodzie naukowca (max. 1p.)   
 

(2i) Metodologia pracy naukowej (max. 1p.)   
 

(2j) Komercjalizacja wyników badań naukowych 
(max. 1p.) 

  
 

 
(2k) Czy doktorant miał możliwość uczestniczenia w wykładach gości 

zagranicznych? (max. 2p.) 

Tak Nie 

  

 
(2l) Czy doktorant był informowany o konferencjach i wydarzeniach o charakterze 

naukowym odbywających się w Podmiocie? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 
2m) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 2l, proszę zaznaczyć, w jaki sposób 
doktorant był informowany. W przypadku 
udzielenia odpowiedzi NIE w pytaniu nr 2l, 
proszę zaznaczyć „Tak” przy odpowiedzi „nie 
dotyczy”. (max. 1p.) 

Tak Nie 

Nie dotyczy    

Drogą e-mailową   

Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej   

Za pomocą social mediów    
 

 
(2n) Czy doktorant był informowany o konferencjach i wydarzeniach o charakterze 

naukowym odbywających się poza Podmiotem? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 
2o) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 2n, proszę zaznaczyć, w jaki sposób 
doktorant był informowany. W przypadku 
udzielenia odpowiedzi NIE w pytaniu nr 2n, 
proszę zaznaczyć „Tak” przy odpowiedzi „nie 
dotyczy”. (max. 1p.) 

Tak Nie 

Nie dotyczy   

Drogą e-mailową    
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Za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej    

Za pomocą social mediów   

 
  

III Lektoraty: 
 

(3a) Czy były organizowane darmowe lektoraty z języków obcych dla doktorantów 
(w tym również te, które są ujęte w programie studiów)? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 
W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK 

w pytaniu nr 3a, proszę zaznaczyć jaka była 
łączna możliwa liczba godzin lektoratu. W 
przypadku udzielenia odpowiedzi NIE 
w pytaniu nr 3a, proszę zaznaczyć „Tak” 
w pytaniu nr 3b. 

Tak Nie 

(3b) Nie dotyczy (0p.)   

(3c) Poniżej 30 h (1p.)   

(3d) Od 30 h do 60 h (2p.)   

(3e) Powyżej 60 h (3p.)   

 

3f) Z ilu języków obcych oferowane były lektoraty dla doktorantów? (max. 2p.) 

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

 
 

(3g) Czy doktorant posiadający certyfikat językowy na poziomie co najmniej B2 
uzyskał możliwość zwolnienia z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego? 
(max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 
IV Stypendia doktoranckie*** 
*** Ta sekcja dotyczy wyłącznie doktorantów studiów doktoranckich z wyłączeniem 
uczestników szkół doktorskich. 
 

Proszę podać następujące dane:  

(4a) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
doktoranckie**** (na dzień 31.12.2019r.) (max. 2p.)  
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(4b) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
z dotacji projakościowej (na dzień 31.12.2019r.) (max. 3p.)  

 

(4c) Procent liczby wszystkich doktorantów otrzymujących stypendium 
będących na przedłużeniu studiów doktoranckich (na dzień 31.12.2019r.) 
(max. 2p.) 

 

(4d) Procent liczby doktorantów stacjonarnych, którym przyznano stypendium 
Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców (max. 2p.) 

 

(4e) Procent liczby doktorantów stacjonarnych, którzy otrzymali dodatkowe 
stypendia z funduszu własnego Podmiotu (max. 3p.) 

 

****Nie dotyczy stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 
 

Wysokość stypendium doktoranckiego (prosimy o nieujmowanie zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz innych, dodatkowych 
stypendiów) (max. 10p.): 

Wysokość stypendium  
Procent liczby doktorantów 

stacjonarnych na dzień 31.12.2019r.: 

(4f) Brak stypendium  

(4g) Do 1470,00 zł  

(4h) od 1470,01 do 1700 zł  

(4i) od 1700,01 do 1925 zł  

(4j) od 1925,01 do 2100 zł  

(4k) powyżej 2100 zł  

 

(4l) Czy doktoranci zatrudnieni na stanowisku asystenta mogli pobierać stypendium 
doktoranckie? (max. 2p.) 

Tak, pełną kwotę stypendium 
Tak,  

niepełną kwotę stypendium 
Nie 

   

 
(4m) Czy doktorantki będące na urlopie macierzyńskim (przed urlopem 

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

Tak, we wszystkich 
jednostkach 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek 

Nie 
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(4n) Czy Podmiot przyznał dodatkowe nagrody dla doktorantów za działalność 
naukową? (max. 2p.) 

Tak, we wszystkich 
jednostkach/dyscyplinach 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplinach 

Nie 

   

 
(4o) Czy w Podmiocie zorganizowano konkurs na najlepszy projekt pracy 

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

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 

   

 

V Badania naukowe doktorantów:  
 

Czy Podmiot wsparł rozwój naukowy doktorantów poprzez: 

(5a) Granty/dofinansowania przyznawane ze 
środków na badania naukowe lub prace 
rozwojowe doktorantów z funduszu 
własnego Podmiotu (np. badania młodych 
naukowców)? (max. 3p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek/ 
dyscyplin 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek/ 
dyscyplin 

Nie 

   

(5b) Wsparcie finansowe organizowanych 
przez doktorantów konferencji, warsztatów, 
zjazdów, sympozjów? (max. 3p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek/ 
dyscyplin 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek/ 
dyscyplin 

Nie 

   

(5c) Wsparcie finansowe publikacji wydawanych 
przez doktorantów? (max. 3p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek/ 
dyscyplin 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek/ 
dyscyplin 

Nie 

   

(5d) Wsparcie finansowe wyjazdów 
doktorantów w celu prezentowania 
wyników badań? (max. 3p.) 

Tak, dotyczy 
wszystkich 
jednostek/ 
dyscyplin 

Tak, dotyczy 
niektórych 
jednostek/ 
dyscyplin 

Nie 

   

 

(5e) Czy Podmiot zapewnił doktorantom pomoc administracyjną w przygotowaniu 
wniosków o granty? (max. 1p.) 

Tak Nie 
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VI Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów: 
 

(6a) Czy Podmiot dofinansowywał wyjazdy doktorantów za granicę na staże 
naukowe lub praktyki? (max. 3p.) 

Tak, powyżej 3 miesięcy 
Tak, maksymalnie 

do 3 miesięcy 

 
Tak, maksymalnie do 1 

miesiąca 
 

Nie 

   
 

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK na pytanie 6a, proszę zaznaczyć, na co 
przeznaczone były środki finansowe (6b-6e). 

(6b) Koszty podróży (1p.) 
TAK NIE 

  

(6c) Zakwaterowanie (1p.) 
TAK NIE 

  

(6d) Diety (1p.) 
TAK NIE 

  

(6e) Ubezpieczenie (1p.)  
TAK NIE 

  

 
(6f) Czy Podmiot umożliwiał doktorantom wyjazdy, celem odbycia części studiów 

za granicą w ramach programu ERASMUS+ oraz umów bilateralnych? 
(max. 2p.) 

Tak Nie 

  

 

(6g) Jaki procent liczby wszystkich doktorantów skorzystało z możliwości 
dofinansowania wyjazdu zagranicznego w celach naukowych? (max. 2p.) 

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

 

VII Zdobyte dofinansowania:  
 

(7a) Jaki procent liczby wszystkich doktorantów w okresie 1.10.2019 – 30.09.2020 
złożył wnioski o granty na badania finansowane ze środków zewnętrznych 
(NCN, NCBR, NAWA, FNP) jako kierownicy lub główni wykonawcy? (max. 4p.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(7b) Czy doktoranci zdobyli w okresie 1.10.2019 – 30.09.2020 granty na badania 
finansowane ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR, NAWA, FNP), jako 
kierownicy lub główni wykonawcy? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

(7c) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 7b, proszę podać, jaki 
procent liczby wszystkich doktorantów, uzyskał granty na badania finansowane 
ze środków zewnętrznych (NCN, NCBR), jako kierownicy lub główni 
wykonawcy, w okresie 1.10.2019 – 30.09.2020? W przypadku udzielenia 
odpowiedzi NIE, proszę wpisać „nie dotyczy”. (max. 4p.) 

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

 
 

(7d) Czy Podmiot lub jednostka podległa Podmiotowi uzyskała granty finansowane 
ze środków zewnętrznych na prowadzenie studiów doktoranckich lub szkół 
doktorskich w roku akademickim 2019/2020? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

(7e) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 7d, proszę podać, jaka 
była liczba uzyskanych grantów finansowanych ze środków zewnętrznych 
(NCN, NCBR) zdobytych na prowadzenie stydiów doktoranckich lub szkół 
doktorskich w roku akademickim 2019/2020? W przypadku udzielenia 
odpowiedzi NIE, proszę wpisać „nie dotyczy”. (max. 2p.) 

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

 

VIII Organizacja kształcenia w Podmiocie w okresie pandemii 
COVID-19***** 
****** Za okres pandemii rozumie się okres od 12 marca 2020 r. do 30 września 2020r r. 

(8a) Czy doktoranci mieli możliwość pozostania w domach studenta na czas 
pandemii? (max. 2p.) 

Tak, bez ograniczeń 
Tak, ale w ograniczonym 

stopniu 
Nie 
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(8b) Czy Podmiot zapewnił możliwość ciągłej realizacji badań (z zachowaniem 
niezbędnego reżimu sanitarnego) (max. 2p.) 

Tak, bez ograniczeń 
Tak, ale w ograniczonym 

stopniu 
Nie 

  
 

 

(8c) Czy Podmiot zapewnił możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w trybie 
zdalnym? (max. 2p.) 

Tak, bez ograniczeń 
Tak, ale w ograniczonym 

stopniu 
Nie 

  
 

 

(8d) Czy Podmiot zapewnił szczególne wsparcie psychologiczne dla doktorantów? 
(max. 1p.) 

Tak Nie 

 
 

 

(8e) Proszę wymienić rozwiązania podjęte przez Podmiot w celu usprawnienia 
funkcjonowania Podmiotu w dobie pandemii COVID-19 (należy wziąć pod 
uwagę tylko te działania, które miały bezpośredni wpływ na doktorantów) 
(max. 5p.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IX Pozostałe:  
 

(9a) Czy Podmiot oferował doktorantom pomoc prawną i konsultacje 
z prawnikami? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 

(9b) Czy Podmiot oferował doktorantom pomoc psychologiczną? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 

(9c) Czy w Podmiocie istniała jednostka (lub stanowisko), która zajmowała się 
osobami niepełnosprawnymi, w tym doktorantami? (max. 1p.) 

Tak Nie 

  

 

(9d) Czy Podmiot gwarantował określoną liczbę miejsc w domach studenta 
przeznaczoną wyłącznie dla doktorantów? (1p.) 

Tak Nie 

  

 

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

Tak, w sposób anonimowy Tak, w sposób oficjalny Nie 

   

 

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

Tak, w sposób anonimowy Tak, w sposób oficjalny Nie 

   

 

(9g) Czy Podmiot określił maksymalną liczbę doktorantów, która przypada na 
jednego opiekuna naukowego? (max. 1p.) 

Tak Nie 
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Czy doktoranci mieli możliwość uczestniczenia w pracach poniższych 

gremiów? 

(9h) Przynajmniej dwie, 
dowolne Komisje 
Senackie/Rada Naukowa 
(2p.)  

Tak Nie 

  

(9i) Rada Szkoły Doktorskiej 
(2p.) 

Tak Nie 

  

 
Proszę podać następujące dane: 

(9j) Procent liczby absolwentów zatrudnionych w Podmiocie po ukończeniu 
studiów doktoranckich (w ostatnim roku akademickim) (max. 2p.)  

 

 

Część 2 – Pytania szczegółowe dotyczące Uczelni 
oraz Instytutów PAN 

 
I Uczelnie (wypełniają tylko Uczelnie) 
 

(1a) Ile godzin praktyk zawodowych dla doktoranta zostało ujętych w programie 
kształcenia? (max. 2p.) 

Poniżej 50 h Między 50 h a 89 h 90 h 

   

 
(1b) Czy w przypadku przekroczenia ilości godzin praktyk zawodowych, ujętych 

w programie kształcenia, doktorantowi zostało wypłacone wynagrodzenie (za 
każdą godzinę ponad wymagane pensum)? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 

   

 
(1c) Czy w przypadku uzyskania grantu naukowego (jako kierownik), doktorant 

miał możliwość zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych w celu ułatwienia 
realizacji badań? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 
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(1d) Czy doktorant miał możliwość w ramach praktyki zawodowej współprowadzić 
zajęcia dydaktyczne? (max. 2p.) 

Tak, dotyczy wszystkich 
jednostek/dyscyplin 

Tak, dotyczy niektórych 
jednostek/dyscyplin 

Nie 

   

 

(1e) Wysokość Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (max. 8p.): 

Wysokość stypendium  
Procent liczby doktorantów 

stacjonarnych na dzień 31.12.2019r.: 

Brak stypendium  

Do 400 zł  

400,01 zł – 500 zł  

500,01 zł – 600 zł  

powyżej 600 zł   

 

(1f) Czy doktorant miał możliwość korzystać z zajęć sportowych na Uczelni? (max. 
2p.) 

Tak, bezpłatnie Tak, za opłatą Nie 

   

 
 

II Instytuty PAN (wypełniają tylko Instytuty PAN) 
 

(2a) Procent liczby doktorantów stacjonarnych otrzymujących 
Stypendium Prezesa PAN (na dzień 31.12.2019r.)  (max. 2p.) 

 

 

(2b) Czy doktoranci byli zobowiązani do realizowania zadań statutowych 
przypisanych do zespołu, w którym realizują pracę doktorską? (max. 2p.) 

Tak, wszystkie zadania Tak, niektóre zadania Nie 

   

 

(2c) Ile urlopu rocznie przysługiwało doktorantowi? [w dniach] 
(max. 4p.) 

 

 

(2d) W ilu godzinach wykładów w semestrze zobowiązani byli 
uczestniczyć doktoranci? (max. 4p.) 
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(2e) Czy doktoranci mieli możliwość korzystania z aparatury naukowo-badawczej 
jednostki przy realizowaniu własnych prac rozwojowych? (max. 2p.) 

Tak, bez ograniczeń Tak, za zgodą promotora Nie 

   

 

(2f) Czy doktoranci uczestniczyli w realizacji projektów badawczych finansowanych 
przez granty zewnętrzne pod kierunkiem pracownika naukowego? (max. 2p.) 

Tak, bez ograniczeń Nie 

  

 

(2g) W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 2f, proszę wymienić 
nazwy tych projektów (max. 2p.) 

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

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

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

 
 

 

Część 3 – Działalność Samorządów Doktoranckich 
 

(1a) Czy Podmiot udostępnił Samorządowi Doktorantów pomieszczenie biurowe 
dostosowane do potrzeb organizacji (umożliwiające funkcjonowanie 
i wykonywanie powierzonych zadań)? (max. 2p.) 

Tak Nie 

  

 
(1b) Jaka była wysokość budżetu Samorządu Doktorantów przypadająca na rok 

akademicki 2019/2020? W przypadku przyznawania budżetu 
na rok kalendarzowy, proszę podać średnią (zsumować wysokość budżetu 
za rok 2019 oraz 2020 i podzielić przez dwa). (0p.) 

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

 
Czy Samorząd Doktorantów miał 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 2019 oraz 2020 i podzielić przez dwa). (max. 
4p.) 

(1c) Nie posiada (0p.)  
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(1d) Do 50 zł (1p.)  

(1e) Od 51 zł do 100 zł (2p.)  

(1f) Od 101 zł do 150 zł (3p.)  

(1g) Powyżej 150 zł (4p.)  

 

(1h) Czy Podmiot przyznał dodatkowe nagrody dla doktorantów za aktywność 
samorządową? (max. 3p.) 

Tak Nie 

  

 

(1i) Czy osoby powoływane do pełnienia funkcji kierowniczych ds. doktorantów były 
uzgadniane z Samorządem Doktorantów? (max. 3p.) 

Tak Nie 

  

 

(1j) Czy doktoranci w szkołach doktorskich prowadzonych przez Podmiot mieli 
możliwość wejścia do Samorządu Doktorantów? (max. 3p.) 

Tak Nie 

  

 

(1k) Proszę wymienić działania organizacyjne Samorządu Doktorantów (naukowo-
szkoleniowe, kulturalno-integracyjne, reprezentowanie Podmiotu 
na posiedzeniach KRD lub porozumieniach branżowych, współpraca z innymi 
organizacjami), które były finansowane z budżetu Samorządu Doktorantów w 
roku akademickim 2019/2020. (max. 10p.) 

Naukowo-szkoleniowe 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Kulturalno-integracyjne: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



17 
 

Reprezentowanie Podmiotu na posiedzeniach KRD lub porozumieniach 
branżowych: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Współpraca z innymi organizacjami wewnątrz i poza Podmiotem: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

(1l) Proszę wymienić działania organizacyjne Samorządu Doktorantów (naukowo- 
szkoleniowe, kulturalno-integracyjne, współpraca z innymi organizacjami), 
które NIE były finansowane z budżetu Samorządu Doktorantów w roku 
akademickim 2019/2020. (max. 10p.) 

Naukowo-szkoleniowe 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Kulturalno-integracyjne: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Współpraca z innymi organizacjami wewnątrz i poza Podmiotem: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(1m) Proszę wymienić INNE działania Samorządu Doktorantów, które NIE były 
finansowane z budżetu Samorządu Doktorantów, a nie zostały uwzględnione w 
pytaniach 1k oraz 1l. (max. 10p.) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Przewodniczący (ca) / Prezes uczelnianego organu 
wykonawczego Samorządu Doktorantów/Rady 

Samorządu Doktorantów PAN 
lub Jego (Jej) zastępca 

 

Rektor lub Prorektor właściwy (a) ds. Doktorantów / 
Dyrektor Instytutu 

 
 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(podpis i pieczęć, data) 

 
tel: 

  
tel: 

 

 
email: 

  
email: 

 

 
 


