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§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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 z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 

zm.), zwanym dalej „Ustawą”; 

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; 

c) Doktorantach/Doktorantkach – 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 

Doktorantów działający w obrębie Podmiotu – PRODOK 2022 – organizowany jest przez 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej zwany: KRD). 

 

§ 2. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Podmiotu stwarzającego najlepsze warunki do kształcenia 

doktorantek/doktorantów   oraz   najlepszego    Samorządu   Doktoranckiego   działającego 

w obrębie Podmiotu oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia 

doktorantek/doktorantów. 

2. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu PRODOK 2022, której skład zostanie wyłoniony 

przez Zarząd KRD spośród Doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych 

Podmiotów. 

3. W   skład   Kapituły   Konkursu   PRODOK 2022   wchodzą specjaliści   z   zakresu   nauki 

i szkolnictwa wyższego oraz doktorantki/doktoranci, reprezentujący różne środowiska 

naukowe. 



4. Terminy zgłoszeń każdorazowo ustala KRD i ogłasza na stronie internetowej www.krd.edu.pl, 

lecz nie później niż do dnia 26 września danego roku. Zarząd KRD może dodatkowo 

informować o Konkursie także innymi środkami komunikacji. 

5. Zgłoszenia należy wysłać (droga mailową oraz pocztą tradycyjną) w postaci wypełnionego 

formularza, którego wzór zostanie opublikowany na stronie www.krd.edu.pl nie później niż 

do 1 października danego roku. 

6. Zgłoszenie uznane jest za poprawne, jeśli spełnia łącznie wszystkie z poniżej wymienionych 

wymogów (KRD dopuszcza złożenie podpisu elektronicznego), czyli: 

a) zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, 

b) jest podpisane przez Przewodniczącą/Przewodniczącego organu Samorządu 

Doktorantów lub jej/jego zastępcę/zastępczynię, 

c) wpłynęło w terminie na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy - prodok@krd.edu.pl 

(decyduje data przesłania wiadomości), 

d) wpłynęło w terminie na wskazany w ogłoszeniu adres (decyduje data nadania) 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów – PRODOK ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 

Warszawa. 

7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

nazw Podmiotów z najwyżej ocenionymi wnioskami oraz publikację dobrych praktyk 

w zakresie kształcenia doktorantek/doktorantów, wskazanych w formularzu. 

8. Formularz konkursowy składa się z trzech części. 

a. Pierwsza część wypełniana przez przedstawicieli/przedstawicielki Podmiotu - 

ocenie podlegają następujące kategorie wchodzące w skład pytań podstawowych: 

• rekrutacja do szkół doktorskich, 

• zajęcia z języków obcych, 

• stypendia doktoranckie, 

• badania naukowe doktorantek/doktorantów, 

• nawiązanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej 

doktorantek/doktorantów, 

• uzyskane dofinansowania, 

• oraz z pytań dodatkowych. 

 

 

b. Druga część wypełniana przez przedstawicieli/przedstawicielki Podmiotów - ocenie 

podlegają pytania charakterystyczne dla następujących Podmiotów: 

o Uczelni. 

http://www.krd.edu.pl/
http://www.krd.edu.pl/
mailto:prodok@krd.edu.pl


c. Trzecia część wypełniana przez przedstawicieli/ przedstawicielki Samorządów - 

ocenie podlegają pytania dotyczące działalności Samorządów Doktoranckich. 

 

9. Kapituła Konkursu PRODOK 2022 przy rozstrzyganiu Konkursu opiera się na 

szczegółowych zasadach oceny przyjętych przez członków/członkinie Kapituły Konkursu 

PRODOK 2022 oraz podejmuje ostateczną decyzję w kwestii zasad punktacji dla 

poszczególnych elementów formularza. 

10. Konkurs nie przewiduje osobnej oceny dla szkół doktorskich i dla studiów III stopnia 

w przypadku Podmiotów zapewniających kształcenie doktorantom w obu formach. 

11. W przypadku wszystkich Podmiotów, w tym Podmiotów Połączonych, dane dotyczące 

doktorantek/doktorantów należy przeliczyć w odniesieniu do wszystkich doktorantek/ 

doktorantów ze wszystkich dyscyplin podlegających pod Podmiot/Podmiot Połączony, chyba 

że we wniosku zgłoszeniowym będzie wymagane inaczej i wskazane jednoznacznie. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych, umieszczonych w formularzu 

konkursowym, z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Systemu 

POL-on. W przypadku istotnych rozbieżności Kapituła Konkursu PRODOK 2022 ma prawo 

nie przyznać punktów za dane pytanie. 

13. Listy rankingowe mają charakter ostateczny. 

 

§ 3. 

NAGRODA 

 

 

1. Kapituła Konkursu PRODOK 2022 może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia (w tym 

ex aequo). 

2. Kapituła Konkursu PRODOK 2022 zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania 

jakiejkolwiek nagrody, w związku z faktem niespełnienia przez zgłoszone jednostki 

minimalnych wymagań uprawniających do zdobycia nagrody. 

3. Członkinie/Członkowie Kapituły Konkursu PRODOK 2022 afiliowani przy Podmiotach 

uczestniczących w Konkursie są wyłączeni z oceny wniosku danego Podmiotu. Dodatkowo 

Członkinie/Członkowie Kapituły Konkursu PRODOK 2022 mają obowiązek sporządzenia 

szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonego konkursu i wprowadzonych zmian do 

Regulaminu i Formularza PRODOK. 



§ 4. 

DODATKOWE KATEGORIE 

 

4. Kapituła Konkursu PRODOK 2022 może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia (w tym 

ex aequo) dla doktoranta samorządowca/doktoranta popularyzatora oraz wydarzenie 

organizowane przez samorząd uczelni. 

5. Kapituła Konkursu PRODOK 2022 zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania 

jakiejkolwiek nagrody, w związku z faktem niespełnienia wymagań uprawniających do 

zdobycia nagrody. 

 

§ 5. 

KLAUZULA INFORMACYJNA I OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Krajowa Reprezentacja 

Doktorantów (KRD) z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12, lok. 6, 00-511 Warszawa; 

sekretariat@krd.edu.pl; www.krd.edu.pl; tel. (+48) 502 210 672. 

2. Przetwarzanie   danych osobowych   odbywać się   będzie na   zasadach   przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Dane osobowe Uczestniczek/Uczestników będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu 

oraz do kontaktu z Uczestniczkami/Uczestnikami. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do udziału 

w Konkursie. 

5. Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu, którzy podadzą dane osobowe, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

6. Dane osobowe   Uczestniczek/Uczestników   nie   będą udostępniane   podmiotom trzecim 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

7. Uczestniczka/Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (w mediach społecznościowych) o wynikach Projektu. 



8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestniczek/Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane Uczestniczek/ Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

10. Organizator zastosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie 

powierzonych danych osobowych. 

11. Uczestniczkom/Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. O wszelkich możliwych kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje 

Prezydium Kapituły Konkursu PRODOK 2022, w którego skład wchodzi 

Przewodnicząca/Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego/Przewodniczącej oraz 

Sekretarz Konkursu PRODOK 2022. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie 

i miejscu wskazanym przez KRD. 

3. KRD zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu PRODOK 2022 drogą 

elektroniczną w przypadku ograniczeń związanych z pandemią COVID – 19 lub przesunięcia 

terminu ogłoszenia wyników konkursu na inny termin wyznaczony przez Krajową 

Reprezentację Doktorantów. 


