Regulamin Konkursu
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
organizowanego przez
Krajową Reprezentację Doktorantów
oraz Radę Samorządu Doktorantów PAN
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1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Podmiocie – należy przez to rozumieć każdy z podmiotów prowadzący szkołę doktorską
i/lub studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374),
b) Podmiocie Połączonym – należy przez to rozumieć każdy podmiot wspólnie
prowadzący szkołę doktorską, w tym federacje uczelni i inne federacje podmiotów w
rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 85 i 374),
c) Doktorantach – należy przez to rozumieć uczestników szkół doktorskich oraz
uczestników studiów III stopnia realizujących studia w podmiotach określonych w pkt. 1
lit. a) i b) tego Regulaminu.
2. W konkursie uczestniczyć mogą Podmioty prowadzące szkołę doktorską i/lub studia III
stopnia (doktoranckie) wskazane w pkt. 1 lit. a) i b) tego Regulaminu.
3. Konkurs na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot w Polsce oraz na Najlepszy Samorząd
Doktorancki działający w obrębie Podmiotu – PRODOK 2020 – organizowany jest przez
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej zwany: KRD) oraz Radę Samorządu
Doktorantów PAN (dalej zwaną: RSD PAN)
4. Celem Konkursu jest wyłonienie Podmiotu stwarzającego najlepsze warunki do
kształcenia doktorantów oraz najlepszego samorządu doktoranckiego działającego
w obrębie Podmiotu.
5. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu PRODOK 2020, którego skład zostanie ustalony
przez Zarząd KRD.
6. W skład Kapituły Konkursu PRODOK 2020 wchodzą specjaliści z zakresu nauki
i szkolnictwa wyższego oraz doktoranci, reprezentujący różne środowiska naukowe.
7. Terminy zgłoszeń każdorazowo ustala KRD i ogłasza na stronie internetowej
www.krd.edu.pl, lecz nie później niż do 15 września danego roku. Zarząd KRD może
dodatkowo informować o Konkursie także innymi środkami komunikacji.
8. Zgłoszenia należy wysłać w postaci wypełnionego formularza, którego wzór zostanie
opublikowany na stronie www.krd.edu.pl nie później niż 30 września danego roku.
9. Zgłoszenie uznane jest za poprawne, jeśli spełnia łącznie wszystkie z poniżej
wymienionych (KRD dopuszcza złożenie podpisu elektronicznego):
a. zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
b. jest podpisane przez osobę reprezentującą Podmiot,
c. jest podpisane przez Przewodniczącego organu Samorządu Doktorantów lub jego zastępcę,
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d. wpłynęło w terminie na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy (decyduje data przesłania
wiadomości),
e. została wypełniona i zapisana wersja elektroniczna formularza.
10. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację nazwy Podmiotów z najwyżej ocenionymi wnioskami.
11. Formularz konkursowy składa się z trzech części.
a. Pierwsza część wypełniana przez przedstawicieli Podmiotu - ocenie podlegają
następujące kategorie wchodzące w skład pytań podstawowych:
•
•
•
•
•
•
•

rekrutacja do szkół doktorskich,
organizacja kształcenia w Podmiotach
lektoraty,
stypendia doktoranckie,
badania naukowe doktorantów,
wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów,
zdobyte dofinansowania,
• organizacja kształcenia w Podmiotach w okresie pandemii COVID-19
oraz z pytań dodatkowych.
b. Druga część wypełniana przez przedstawicieli Podmiotów - ocenie podlegają
pytania charakterystyczne dla następujących Podmiotów:
• Uczelni
• Instytutów Naukowych PAN
c. Trzecia część wypełniana przez przedstawicieli Samorządów - ocenie podlegają
pytania dotyczące działalności Samorządów Doktoranckich
12. Kapituła Konkursu PRODOK 2020 rozstrzyga Konkurs poprzez stworzenie dwóch list
rankingowych odpowiednio po jednej dla Podmiotów prowadzących szkołę doktorską
i/lub studia III stopnia (doktoranckie) oraz dla Samorządów Doktoranckich działających
w obrębie Podmiotów.
13. Kapituła Konkursu PRODOK 2020 przy rozstrzyganiu Konkursu opiera się na
szczegółowych zasadach oceny przyjętych przez członków Kapituły Konkursu PRODOK
2020 oraz podejmuje ostateczną decyzję w kwestii zasad punktacji dla poszczególnych
elementów formularza.
14. Konkurs nie przewiduje osobnej oceny dla szkół doktorskich i dla studiów III stopnia
w przypadku Podmiotów zapewniających kształcenie doktorantom w obu formach.
15. W przypadku wszystkich Podmiotów, w tym Podmiotów Połączonych, dane dotyczące
doktorantów należy przeliczyć w odniesieniu do wszystkich doktorantów ze wszystkich
dyscyplin podlegających pod Podmiot/Podmiot Połączony, chyba że we wniosku
zgłoszeniowym będzie wymagane inaczej i będzie to w sposób jednoznaczny zaznaczone.
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16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych, umieszczonych
w formularzu konkursowym, z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z Systemu POL-on. W przypadku istotnych rozbieżności
Kapituła Konkursu PRODOK 2020 ma prawo nie przyznać punktów za dane pytanie.
17. Listy rankingowe mają charakter ostateczny.
18. Kapituła Konkursu PRODOK 2020 może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia
(w tym ex aequo).
19. Kapituła Konkursu PRODOK 2020 zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania
jakiejkolwiek nagrody, w związku z faktem niespełnienia przez zgłoszone jednostki
minimalnych wymagań godnych nagrodzenia.
20. Członkowie Kapituły Konkursu PRODOK 2020 afiliowani przy Podmiotach
uczestniczących w Konkursie są wyłączeni z oceny wniosku danego Podmiotu.
21. O wszelkich możliwych kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje
Prezydium Kapituły Konkursu PRODOK 2020, w którego skład wchodzi Przewodniczący,
Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Konkursu PRODOK 2020.
22. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie
i miejscu wskazanym przez KRD.
23. KRD zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu PRODOK 2020 drogą
elektroniczną w przypadku ograniczeń związanych z pandemią COVID – 19 lub
przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu na inny termin wyznaczony przez
Krajową Reprezentację Doktorantów.
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