Regulamin ustalania wysoko±ci, przyznawania
i wypªacania stypendium za wyniki w nauce
dla doktorantów MIMUW v4.3

1 grudnia 2007
Komentarze s¡ pisane kursyw¡.
1. Doktoranci s¡ dzieleni na kategorie pod wzgl¦dem roku i kierunku studiów.

Doktoranci powtarzaj¡cy rok lub przedªu»aj¡cy studia nie s¡

brani pod uwag¦ przy powy»szym podziale.

Celem powy»szego punktu jest uwzgl¦dnienie specyki kierunków i lat
studiów.
2. Doktorant jest uprawniony do otrzymywania stypendium naukowego
po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W szczególno±ci: Doktorant powtarzaj¡cy rok nie ma prawa do stypendium za rok, którego nie zaliczyª.

Doktorant powtarzaj¡cy rok ma prawo do stypendium za zali-

czony rok po±wi¦cony na powtarzanie roku. Doktorant nie zaliczaj¡cy
roku z powodu urlopu b¡d¹ wyjazdu naukowego nie ma prawa do stypendium za rok, którego nie zaliczyª.
3. Doktorantom I roku stypendium przyznawane jest tylko i wyª¡cznie na
podstawie wyniku w post¦powaniu rekrutacyjnym. Od doktorantów I
roku nie jest wymagane zªo»enie wniosku o stypendium.
4. Ka»dy doktorant jest oceniany w skali numerycznej
5. Doktorant drugiego roku lub wy»szego roku studiów, który nie zªo»y
podania otrzymuje 0 punktów.
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6. Doktorant, który nie otrzymaª dodatniej liczby punktów nie mo»e otrzyma¢ stypendium naukowego (niezale»nie od pozostaªych postanowie«
regulaminu).
7. Kwota przeznaczona na stypendia jest dzielona pomi¦dzy kategorie
doktorantów proporcjonalnie do ich liczno±ci.
8. W ka»dej kategorii ilo±¢ stypendystów i kwota stypendium ustalane s¡
w nast¦puj¡cy sposób: Niech
w danej kategorii, a

s
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Realizujemy zasad¦: maªo wi¦kszych stypendiów. Sformuªowanie zawarte w punkcie 8 jest zwartym i jednoznacznym zapisem tego co nakazuje regulamin ogólnouniwersytecki
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/pliki/Regulamin_stypendiow_UW.pdf
par 6 ww regulaminu okre±la dozwolon¡ wysoko±¢ stypendium. Zbiór A
jest zbiorem wszystkich dozwolonych przez par 6 ilo±ci stypendystów.
par 12 1 1) ww regulaminu okre±la dozwolon¡ ilo±¢ stypendystów (zbiór
B). Zbiór B jest zbiorem wszystkich dozwolonych przez par 12 1 1) ilo±ci
stypendystów. Suty wyst¦puj¡ce w denicji zbioru B s¡ niezb¦dne, by
zapewni¢ jego niepusto±¢.
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Ilo±¢ stypendystów jest najmniejsza liczba speªniaj¡ca oba kryteria.
Mo»liwa jest sytuacja, w której par 6 i par 12 1 1) b¦d¡ ze sob¡ sprzeczne.
par 6 jest wa»niejszy od par 12 1 1) bo jest zapisany w ustawie. Wtedy
speªniamy wymogi par 6 i pomijamy par 12 1 1).
Na ko«cu rozpatrujemy sytuacje w której par 6 jest sprzeczny.
9. W ka»dej kategorii kategorii stypendium przysªuguje osobom, które
otrzymaªy najwi¦cej punktów.
10. Ocena obliczana jest na podstawie osi¡gni¦¢ w okresie od rozpocz¦cia
studiów doktoranckich do zako«czenia roku akademickiego poprzedzaj¡cego zªo»enie wniosku o stypendium.
11. ¡czna ocena jest sum¡ punktów uzyskanych w nast¦puj¡cych dziedzinach:
(a) publikacje
(b) referaty na seminariach MIM i inne referaty konferencyjne i niekonferencyjne oraz plakaty

Sama obecno±¢ na konferencji nie jest osi¡gni¦ciem naukowym.
(c) wyniki w konkursach i wyró»nienia na konferencjach
(d) ±rednia ocen

Podziaª na kategorie rozwi¡zuje problem braku ocen u studentów
IV roku
(e) dziaªalno±¢ dydaktyczna, recenzencka, organizacyjna i popularyzatorska
(f ) otwarcie/nie otwarcie przewodu doktorskiego, uzyskanie grantu
promotorskiego

Udziaª w grantach odrzucam ze wzgl¦du na umiarkowany wpªyw doktoranta na ten fakt
12. Je±li publikacja, referat, b¡d¹ plakat ma 2 autorów liczba punktów
dzielona jest przez 2.

Je±li publikacja, referat, b¡d¹ plakat ma 3 lub

wi¦cej autorów liczba punktów dzielona jest przez 3.
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13. Na publikacje skªadaj¡ si¦ napisane przez doktoranta teksty prezentuj¡ce jego osi¡gni¦cia poznawcze, takie jak artykuªy w czasopismach
naukowych i materiaªach konferencyjnych.
14. Punktacja za publikacje:
(a) samodzielna monograa drukowana: 1000 punktów
(b) publikacja w czasopi±mie z listy czasopism punktowanych NiSW
jest równa 10

? liczba punktów na li±cie.

Liczy si¦ lista obowi¡zu-

j¡ca w chwili skªadania podania o stypendium.

Mi¦dzynarodowym czasopismom przypisano 30, 24, 20, 15 lub 10
punktów, krajowym od 1 do 6 punktów.
(c) Recenzowany artykuª w czasopi±mie nie podpadaj¡cy pod powy»sze, rozdziaª w ksi¡»ce: 80 punktów
(d) Recenzowany artykuª konferencyjny: 60 punktów
(e) Nierecenzowany artykuª w czasopi±mie drukowanym: 40 punktów
(f ) Wysªany do recenzji artykuª, o którym mowa w (b) lub (c): 40
punktów
(g) Nierecenzowany artykuª konferencyjny: 30 punktów
(h) Publikacja nie nale»¡ca do powy»szych drukowana: 10 punktów

Fakt bycia drukowanym stanowi kryterium jako±ci
15. Publikacje podane w punktach (a)(e) oraz (g)(h) musz¡ by¢ rozpowszechnione b¡d¹ zaakceptowane przez wydawnictwo/redakcj¦ czasopisma. Publikacje podane w puncie (f ) musz¡ by¢ wysªane do czasopisma.
16. Publikacj¦ uznaje si¦ za recenzowan¡, je±li autor posiada jej pisemn¡
recenzj¦ w formie papierowej b¡d¹ elektronicznej.
17. Na referaty skªadaj¡ si¦ wypowiedzi doktoranta przed audytorium prezentuj¡ce jego osi¡gni¦cia poznawcze.
18. Punktacja za referaty:
(a) referat na konferencji: 15 punktów

Dzie« Doktoranta traktujemy jak konferencj¦
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(b) plakat na konferencji: 10 punktów
(c) referat na seminarium poza MIMUW: 10 punktów
(d) referat na seminarium MIMUW: 5 punktów

Mo»na uzale»ni¢ punktacj¦ od rangi konferencji. Problemem jest konieczno±¢ znalezienia wiarygodnego i na bie»¡co aktualizowanego rankingu
19. Punktacja za wyró»nienia:
(a) Wyró»niony referat na konferencji, b¡d¹ publikacja: 20 punktów
(b) Zdobyta na podstawie kwalikacji obecno±¢ na konkursie matematycznym lub informatycznym na szczeblu mi¦dzynarodowym:
20 punktów
(c) Zdobyta na podstawie kwalikacji obecno±¢ na konkursie matematycznym lub informatycznym na szczeblu krajowym: 10 punktów
20. Punktacja za ±redni¡ ocen za pojedynczy rok akademicki wynosi: (±rednia ocen

− 3) ? 10

punktów. W przypadku, w którym doktorant nie

zaliczaª na danym roku »adnego przedmiotu na ocen¦, powinien wpisa¢
za ten rok 0 punktów.

Jest to pomiar wyników egzaminów obj¦tych programem studiów doktoranckich. Doktorantów aktualnego IV roku nie obowi¡zywaªy w trakcie
studiów liczbowe oceny z przedmiotów, otrzymuj¡ wi¦c 0 punktów za
±redni¡ ocen.
21. Punktacja za dziaªalno±¢ okoªonaukow¡:
(a) Dla ka»dego roku studiów, ±rednia ocen z ankiet studenckich za
zaj¦cia prowadzone w danym roku w skali od 0 do 10 punktów. 0,
gdy doktorant nie prowadzi zaj¦¢ w danym roku lub nie ma ankiet
studenckich z »adnego z prowadzonych przez niego przedmiotów.

Jest do pomiar 'zaanga»owania w pracy dydaktycznej'
(b) opieka nad koªami naukowymi lub organizacjami studenckimi: 5
punktów za ka»de koªo/organizacj¦
(c) organizowanie seminariów, wykªadów: 5 punktów za ka»dy cykl
spotka«
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(d) organizowanie konferencji: 5 punktów za ka»d¡ konferencj¦
(e) redagowanie pism naukowych oraz naukowych portali internetowych: 5 punktów za ka»dy tytuª
(f ) praca w Radzie Wydziaªu: 2 punkty za rok pracy
(g) praca w Samorz¡dzie Doktorantów Wydziaªu:

3 punkty za rok

pracy
(h) publikacje popularyzatorskie: 10 punktów za ka»d¡ publikacj¦
(i) referaty popularyzatorskie: 5 punktów za ka»dy referat
(j) organizowanie konkursów i olimpiad: 10 punktów za ka»dy konkurs
(k) recenzowanie prac: 4 punkty za ka»d¡ prac¦

recenzja dopuszczaj¡ca lub odrzucaj¡ca artykuª do czasopisma, czy
na konferencje.
(l) opublikowany review: 2 punkty za ka»dy

review a'la mathematical reviews.
(m) tªumaczenia ksi¡»ek naukowych: 10 punktów za ka»d¡ ksi¡»k¦
22. rednia ocen z ankiet studenckich z pojedynczego przedmiotu prowadzonego na danym roku studiów obliczana jest w sposób nast¦puj¡cy:
(a) dla ka»dego pola ankiety obliczana jest ±rednia arytmetyczna ocen
(b) powy»sza ±rednia jest skalowana liniowo do na przedziaª

[0, 10]

(c) obliczana jest ±rednia arytmetyczna skalowanych ±rednich z pól.
23. rednia ocen z ankiet studenckich z przedmiotów prowadzonych na danym roku studiów jest ±redni¡ arytmetyczn¡ ocen z ankiet studenckich
z pojedynczego przedmiotu.
24. Statystyk ocen z ankiet studenckich z przedmiotów prowadzonych na
Wydziale MIMUW nie nale»y zaª¡cza¢ do podania o stypendium. Statystyki ocen z ankiet studenckich z przedmiotów nie prowadzonych na
Wydziale MIMUW nale»y zaª¡czy¢ do podania o stypendium.
25. Publikacja (referat) popularyzatorska to taka, która nie opisuje wªasnych osi¡gni¦¢ poznawczych autora, a jedynie ujmuje w nowy sposób
znane ju» tre±ci.
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26. Otwarcie przewodu doktorskiego: 50 punktów
27. Uzyskanie grantu promotorskiego: 100 punktów
28. Skªadaj¡cy wniosek zobowi¡zany jest zawrze¢ w nim wszystkie informacje konieczne komisji dla jednoznacznego ocenienia jego osi¡gni¦¢.
Wszelkie w¡tpliwo±ci interpretowane s¡ na niekorzy±¢ skªadaj¡cego wniosek.
29. Doktoranci IV roku maj¡ prawo zgªosi¢ pro±b¦ o ryczaªtowe wypªacenie
stypendium za pozostaªy jeszcze okres do ko«ca roku akademickiego.

Alternatywnie: trac¡ prawo do stypendium w chwili zako«czenia studiów.
30. Zaª¡cznik nr 1 zawiera schemat Wykazu osi¡gni¦¢ naukowych w roku
akademickim.
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