
  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA BADANIA NAUKOWE 

DLA DOKTORANTÓW I GRANTÓW DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW 

NAUKOWYCH WETI PG 

(zatwierdzony przez Radę Wydziału ETI PG, 20.11.2012) 

 

str. 1 

 

 

§1 

1. Systemem stypendialnym i grantowym objęci są pracownicy WETI, którzy w momencie 
złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, a także uczestnicy studiów doktoranckich, 
którzy nie mają zaległości w zaliczeniach na studiach doktoranckich oraz, w przypadku: 
doktorantów 1. roku nie pobierają stypendium projakościowego, a doktorantów 4. i 5. roku, 
mają otwarty przewód doktorski.  

2. Stypendia i granty przyznawane są na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.  
 

§2 

 
1. Stypendia i granty w liczbie i wysokości zależnej od środków, którymi dysponuje Wydział, 

przyznawane są na podstawie procedury konkursowej przez Komisję Konkursową powołaną 
przez dziekana WETI. W skład komisji wchodzą minimum 3 osoby powołane spośród 
samodzielnych pracowników naukowych WETI.  

 
2. Konkursy odbywają się osobno dla 4 grup:  

a. doktorantów 1. semestru studiów doktoranckich  
b. doktorantów, którzy ukończyli semestry od 2. do 7. studiów doktoranckich  
c. doktorantów, którzy ukończyli 8. semestr i uzyskali zgodę na kontynuację studiów 

doktoranckich na 5 roku studiów doktoranckich  
d. wszystkich pracowników wydziału, ze stopniem magistra lub doktora.  

 
3. Konkurs dla każdej grupy jest ogłaszany raz w roku kalendarzowym.  

 
4. Stypendia i granty podzielone zostaną na kategorie, przy czym ich wysokość w każdej 

kategorii jest inna.  
 

5. Wysokość stypendium lub grantu (a zatem i kategoria przyznanego finansowania) 
uwzględnia pozycję wnioskodawcy na liście rankingowej, przy czym kandydaci znajdujący 
się na czele listy rankingowej otrzymują stypendia wyższej kategorii niż kandydaci 
znajdujący się na dole listy rankingowej. Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium 
najwyższej kategorii jest posiadanie w dorobku przedstawianym do konkursu co najmniej 1. 
publikacji w czasopiśmie indeksowanym w JCR zaliczanym do grupy 1 lub 2.  

 
6. Stypendia i granty wypłacane są jednorazowo.  
 

§3 
 
1. Komisja Konkursowa może ustalić minimalny poziom punktów lub też inne warunki 

niezbędne do otrzymania stypendium lub grantu określonej kategorii  
2. Pod uwagę brane są m.in. następujące typy osiągnięć naukowych:  

 artykuły naukowe w czasopismach,  

 publikacje konferencyjne,  

 patenty,  

 monografie,  

 rozwiązania innowacyjne, 
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 wdrożenia i licencje,  

 aktywność naukowa, nagrody naukowe, zgłoszone i uzyskane projekty  

badawcze, w tym przeznaczone dla młodych pracowników naukowych.  
1. W przypadku doktorantów 1. semestru studiów doktoranckich dodatkowo bierze się pod 

uwagę średnią ocen uzyskanych przez kandydata w okresie studiów 2.  stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich oraz aktywność naukowo-badawczą- sposób ustalania 
rankingu w tej grupie ustali Komisja Konkursowa  

2. Wymaga się, aby we wszystkich zgłoszonych do konkursu osiągnięciach Wydział ETI PG był 
wskazany jako miejsce pracy naukowej kandydata.   

3. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów i grantów w postaci systemu punktowego 
określone są w załączniku 1.  

 

 

§4 

 
1. Z wnioskiem o stypendium lub grant  występuje sam zainteresowany. Każdy wniosek musi 

być podpisany przez wnioskodawcę, a przypadku doktoranta także przez jego 
opiekuna/promotora naukowego.  

2. Kandydat może zgłosić wniosek tylko w ramach jednej, wybranej przez siebie grupy. 
Pracownik lub doktorant w okresie składania wniosku nie może przebywać na urlopie 
bezpłatnym, ani też wnioskować o taki urlop.  

3. Komisja konkursowa ogłasza konkursy na dany rok kalendarzowy i podaje terminy składania 
wniosków oraz formę przedstawienia osiągnięć wnioskodawców.  

4. Do konkursu można przedstawić osiągnięcia z okresu wskazanego w ogłoszeniu o 
konkursie. Okres wskazany w ogłoszeniu nie może przekroczyć 2 lat.  

5. Osiągnięcia naukowe danego wnioskodawcy określone w §3 pkt. 2, które były wcześniej 
podstawą do przyznania stypendium regulowanego niniejszym regulaminem, nie mogą być 
przedmiotem kolejnego wniosku stypendialnego tego samego kandydata w następnych 
latach.  

6. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców równej liczby punktów o kolejności decyduje 
Przewodniczący Komisji Konkursowej. W ciągu pięciu dni roboczych od opublikowania listy 
rankingowej wraz z punktacją wnioskodawcy mogą na piśmie składać odwołania do 
prodziekana ds. badań, który po ich rozpatrzeniu ogłasza ostateczną listę. Przy odwołaniu 
nie można załączać nowych dokumentów.   

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie jest przewidziana w niniejszym regulaminie, 
decyzję podejmuje dziekan. Decyzje podejmowane przez dziekana są ostateczne. 

8. Laureaci konkursu są zobowiązani do złożenia krótkiego pisemnego sprawozdania 
zawierającego opis osiągniętych wyników. 

9. Laureaci konkursu z grup określonych w §2 p.2 b-d są zobowiązani do wygłoszenia 
seminarium w języku angielskim. 
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Załącznik 1.  do „Regulaminu przyznawania stypendiów na  badania naukowe 

dla doktorantów i grantów dla młodych pracowników naukowych  WETI PG”,  

 

Tabela 1. Punktacja parametrów oceny osiągnięć naukowych (suma punktów P1) 

Parametr liczba 

punktów  

1. Publikacje 

naukowe 

W czasopiśmie posiadającym IF wg JCR  

(punkty wg część A wykazu MNiSW z 17/09/12) 

15-50 

W czasopiśmie wymienionym w części B wykazu MNiSW  

z 17/09/12) 

1-10 

W recenzowanych materiałach z konferencji  

międzynarodowej uwzględnionej w WoS   

10 

2. Monografie Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim  

25 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim 20 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim  

5 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku  

polskim 

4 

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w jęz.: angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 

5 

Redakcja naukowa monografii naukowej w języku 

 polskim 

4 

3. Patenty Patent UPRP lub zagraniczny 

udzielenie 

Wdrożenie  

 

25 

25 

Patent  udzielony na rzecz innego podmiotu, ale twórcą jest 

pracownik WETI 

 

15 

Prawo ochronne udzielone na wzór użytkowy, prawo z rejestracji 

topografii układu scalonego 

Zastosowany wzór  (dodatkowo) 

10 

 

10 

Zgłoszenia wynalazku w UPRP lub za granica 2 
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Tabela 2. Punktacja parametrów oceny osiągnięć naukowych (suma punktów P2) 

Lp. Parametr liczba punktów 

1 Obroniony doktorat
* 

20 

2 Promotor pomocniczy
* 

10 

3 Opracowanie i zbudowanie stanowiska badawczego wykorzystanego w 

publikacji 

5 

4 Opieka nad pracami: magisterską
**
, inżynierską

**
, kołem naukowym, projektem 

grupowym
*** 

1 

5 Członkostwo w międzynarodowych towarzystwach/pełnienie funkcji
**** 

1/2 

6 Członkostwo w komitetach redakcyjnych
**** 

2 

*
kopia dokumentu, wyciąg z protokołu, 

**
lista z bazy Moja PG, 

***
lista z bazy Projekt Grupowy, 

****
kopia 

odpowiedniego zaświadczenia 

 

Tabela 3. Punktacja parametrów oceny efektów materialnych działalności naukowej  

(suma punktów P3) 

Lp. Parametr liczba punktów 

1 Kierowanie
*
 grantem w ramach programu z listy Rozp. 877- 01.08.2012 1/50 tys. 

2 Główny wykonawca
*
/wykonawca

* 
2/1 

3 Kierownik grantu aparaturowego
* 

1/50 tys. 

4 Inne granty
* 

1/100 tys. 
* 
kopia wniosku / umowy 

 

Tabela 4. Punktacja parametrów oceny innych efektów działalności naukowej  

(suma punktówP4) 

Lp. Parametr liczba punktów 

1 Publikacje konferencyjne nie uwzględnione w WoS 3 

2 Best Paper Award – konferencja uwzględniona w WoS/inna
* 

5/2 

3 Działalność promocyjna WETI: konferencje, festiwale, konkursy, wystawy, targi
** 

2 

4 Granty nie zaakceptowane do realizacji
*** 

1 

5 Publikacje nie zaakceptowane do druku a poddane procedurze oceny w 

czasopiśmie z bazy  JCR
***

 

1 

 
* 

kopia dyplomu, 
**
 potwierdzenia (np. kierownika katedry), 

***
kopia dokumentów potwierdzających (np. 

pierwsza strona wniosku i kopie recenzji w postaci wydruku z odpowiedniej bazy) 

 

Ostateczna suma punktów otrzymana jest w wyniku zastosowania sumy ważonej 

S = 0,65P1 + 0,1P2 + 0,15P3 + 0,1P4  


