
załącznik nr 7 do Regulaminu  

świadczeń dla doktorantów IITD PAN 
 
 
 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 
 
 
 

§1  
1. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) niniejszy wniosek mogą składać jedynie Doktoranci 

Studium Doktoranckiego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, którzy 

rozpoczęli studia doktoranckie przez rokiem akademickim 2019/2020, w okresie od 1 

października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który spełnił 

łącznie kryteria wymienione w § 19 Regulaminu świadczeń świadczeń dla doktorantów 

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i znajdzie się najwyżej na liście 

rankingowej doktorantów (z danego roku studiów, na którym się znajduje) ubiegających 

się o przyznanie takiego stypendium.  
3. Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów ubiegających się o przyznanie 

stypendium dla najlepszych doktorantów:  
a) za publikację zawierającą afiliację IITD (każdy tekst opublikowany bądź przyjęty do druku 

w poprzednim roku akademickim licząc do 30 września), w której doktorant jest 

pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym: liczba punktów odpowiadająca 

wartości IF za ostatni rok x10, drugim autorem: IF za ostatni rok x7; trzecim i dalszym 

autorem: IF za ostatni rok x1;  
b) za każdy uzyskany patent 7 punktów, natomiast za złożone zgłoszenie patentowe 3 punkty;  
c) za kierowanie własnym grantem badawczym w poprzednim roku akademickim przyznaje 

się 10 punktów za każdy z uzyskanych grantów;  
d) za realizację grantu badawczego bezpośrednio związanego z realizacją pracy doktorskiej 

przyznaje się 5 punktów;  
e) za rolę współwykonawcy grantu badawczego przyznaje się 1 punkt (maksymalnie 2 

punkty);  
f) za wygłoszenie przez wnioskującego wystąpienia ustnego na konferencji międzynarodowej 

lub innych naukowych sympozjach i minisympozjach, mających miejsce w poprzednim 

roku akademickim, przyznaje się 4 punkty, za prezentację plakatu 1 punkt;  
d) za wygłoszenie przez wnioskującego wystąpienia ustnego na konferencji krajowej lub 

innych naukowych sympozjach, minisympozjach mających miejsce w poprzednim roku 

akademickim przyznaje się 2 punkty, za prezentację plakatu 0,5 punkta;  
e) za autorstwo monografii przyznaje się 10 punktów, za rozdział w monografii 3 punkty;  
f) za uzyskanie grantu wyjazdowego (z jednostki innej niż macierzysta) na konferencję, staż, 

warsztaty naukowe, praktykę zagraniczną, a także uzyskanie finasowania z jednostki 



organizującej lub zapraszającej na wymienione w niniejszym podpunkcie wydarzenia, 

mające miejsce w poprzednim roku akademickim przyznaje się 3 punkty.  
g) za zdobycie nagrody i/lub wyróżnienia naukowego:  
- na konferencji krajowej przyznaje się 1 punkt;  
- na konferencji międzynarodowej przyznaje się 3 punkty;  
- przyznanej przez Instytucje Państwowe i Międzynarodowe, Towarzystwa i Komitety 

Naukowe, Fundacje i Stowarzyszenia Naukowe przyznaje się 5 punktów;  
i) za uczestnictwo w organizacji konferencji naukowej co najmniej na szczeblu 

ogólnopolskim przyznaje się 2 punkty; 

j) za udokumentowaną pracę na rzecz popularyzacji nauki maksymalnie 1 punkt;  
k) za udokumentowaną, aktywną pracę na rzecz IITD PAN (np. w Samorządzie 

Doktorantów, komisjach stypendialnych) przyznaje się 1 punkt (maksymalnie 2 punkty);  
l) za średnią ocen z egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów równa 4.8 

lub większą 1 punkt.  
§2  

1. Doktoranci, ubiegający się o stypendia powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów (załącznik nr 3) w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, w terminie 

do 31 października. 
 
2. Osiągniecia doktoranta wymienione w §1 pkt. 2 powinny być zawarte w zał. nr 3 i 

poświadczone odpowiednim dokumentem, potwierdzającym osiągnięcia. W przypadku: 
 

1) opublikowania artykułu lub przyjęcia do druku – kopię strony tytułowej wraz z 

wyszczególnionym numerem DOI oraz datą jego przyznania lub listem od redakcji 

potwierdzającym zaakceptowanie publikacji do druku;  
2) wystąpień ustnych na konferencjach międzynarodowych/krajowych lub innych naukowych 

sympozjach i minisympozjach - kopia programu zawierająca informację o tytule 

wystąpienia i nazwisko doktoranta;  
3) obecności w komitecie organizacyjnym konferencji – kopię listy organizatorów z 

nazwiskiem doktoranta, oświadczenie jednego z organizatorów lub inny dokument 

potwierdzający ten fakt; 
 

4) zdobycie nagrody lub wyróżnienia naukowego – kopia otrzymanej nagrody/wyróżnienia; 

5) prezentacji posteru lub e-posteru na konferencji – program konferencji z 

wyszczególnieniem sesji posterowej, fragment listy posterów wraz z nazwiskiem 

doktoranta;  
6) otrzymania grantu badawczego – kopia decyzji o jego uzyskaniu lub inny dokument 

potwierdzający niniejszy fakt;  
7) wykazania aktywności na rzecz promocji nauki – pisemne oświadczenie organizatora, 

koordynatora lub innych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie tej inicjatywy lub 

inny dokument potwierdzający ten fakt;  
8) uzyskanie grantu wyjazdowego na konferencję, staż, warsztaty naukowe, praktykę 

zagraniczną, a także uzyskanie finasowania z jednostki organizującej lub zapraszającej na 

wymienione wydarzenia – pismo lub wiadomość e-mail potwierdzające przyznanie 



finansowania/grantu lub pisemne oświadczenie jednostki przyjmującej 

finansowanie/grant. 
 
3. Dane osiągnięcie można we wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (zał. nr 3) 

uwzględnić tylko raz w przebiegu całych studiów doktoranckich, niezależnie od pozytywnej 

lub negatywnej decyzji o przyznaniu stypendium. 


