
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Obwieszczenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

Nr 	/WAT/2019 z dnia —  

 

	 2019r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego 
i zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych 

studiów doktoranckich w WAT" 

1. Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 13 lit. c Statutu WAT, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 215/111/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu WAT (t.j. obwieszczenie Rektora WAT Nr 1/WAT/2017 
z dnia 6 lipca 2017 r., z późn. zm. ), ogłasza się  w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia Rektora WAT Nr 14/RKR/2018 z dnia 
18 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom 
stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1) zarządzeniem Rektora WAT Nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"; 

2) zarządzeniem Rektora WAT Nr 24/RKR/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"; 

3) zarządzeniem Rektora WAT Nr 20/RKR/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT"; 

4) zarządzeniem Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT". 
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2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia 
nie obejmuje: 

1) §2 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", 
który stanowi: 

„§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r."; 

2) §2 zarządzenia Rektora WAT Nr 24/RKR/2018 z dnia 6 września 2018 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", 
który stanowi: 

„§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r."; 

3) §2 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", 
który stanowi: 

„§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania"; 

4) §2 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", 
który stanowi: 

„§2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania". 

Rektor 

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził: K. Bielec — DSS 



Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Załącznik 
do obwieszczenia Nr 	/WAT/2019 

	

z dnia 24' 09   2019r. 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

Nr 14 /RKR/2018 z dnia 18 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium 
doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom 

stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 200 oraz art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 
z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 4 i § 12-16 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696), w uzgodnieniu z Radą  Doktorantów 
WAT, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się  „Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT". 
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Traci moc zarządzenie Rektora WAT nr 16/RKR/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 
w WAT'. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

Rektor 

płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził: K. Bielec — DSS 
G. Szczypek — pion PRS 



Załącznik 
do zarządzenia nr 14/RKR/2018 

z dnia 18 maja 2018 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO UCZESTNIKOM 

STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W WAT 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

„Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT", zwany dalej 
„Regulaminem": 

1) uszczegóławia warunki i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego, 
określone w § 4 pkt 4 i § 12-15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696); 

2) określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań  projakościowych, 
o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w tym 
zasady wyłaniania 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 
studiów doktoranckich. 

§2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Ustawa — ustawę  z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.); 
2) Rozporządzenie MNiSW — rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich 
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696); 

3) 'Regulamin Studiów — „Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"; 

„)1/1/ dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia obowiązuje „Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" stanowiący załącznik do uchwały Senatu WAT nr 
30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego". 



4) 2)wykaz czasopism MNiSW — wykaz czasopism naukowych ujęty 
w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

5) doktorant — uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT; 
6) WAT — Wojskową  Akademię  Techniczną  im. Jarosława Dąbrowskiego; 
7) PJO — podstawową  jednostkę  organizacyjną  WAT; 
8) KSD — kierownika studiów doktoranckich; 
9) DSS — Dział  Spraw Studenckich; 
10) Komisja — doktorancką  komisję  stypendialną  PJO powołaną  przez rektora do 

zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendiów; 
11) USOS — Uniwersytecki System Obsługi Studentów; 
12) Stypendium — SD lub ZSD; 
13) SD — stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 Ustawy; 
14) ZSD — zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa 

w art. 200a ust. 1 Ustawy; 
15) arkusz osiągnięć  — arkusz osiągnięć  dydaktycznych i naukowych doktoranta 

uzyskanych w poprzednim roku akademickim; 
16) P% — wskaźnik procentowy najlepszych doktorantów uprawnionych do 

otrzymania ZSD w danym roku akademickim; 
17) liczba ZSD — liczba możliwych do przyznania ZSD na roku studiów 

doktoranckich; 
18) uczelniana LRzso — uczelniana lista rankingowa ZSD; 
19) wydziałowa LRzso — wydziałowa lista rankingowa ZSD. 
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1. 3)0 przyznanie Stypendium na danych studiach doktoranckich, nie może 
ubiegać  się  doktorant, który na tych studiach realizuje programu „Doktorat 
wdrożeniowy". 

2. Doktorant składa wniosek o przyznanie Stypendium do KSD. 

3. Wniosek o przyznanie Stypendium składa się  w terminie do 15 października. 

2)  Zmienione § 1 pkt 1 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT": 
1) w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia obowiązuje Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych wraz z przypisanq liczbq punktów" dostępnym na stronie 
http://www.bib.nauka.qov.pl/aktv-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wvzszeao-z-
dnia-31-lioca-2019-r-w-sprawie-wvkazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencii- 

miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html.  
2) w procedurze przyznawania Stypendium, do oceny doktorantów, którzy uzyskali osiągnięcia w roku 

akademickim 2018/2019, stosuje się  Wykaz czasopism naukowych ujęty w komunikacie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbq 
punktów przyznawanych za publikację  w tych czasopismach dostępny na stronie 

http://www.nauka.aov.pl/komunikatviuiednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.htmlt   

3) Zmienione § 1 pkt 2 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 

podpisania. 



4. 4)Wnioski o przyznanie SD i ZSD wypełnia się  w systemie USOS. 

5. W uzasadnionym przypadku wniosek o przyznanie Stypendium może być  
złożony po terminie określonym w ust. 3. 

6. Przed złożeniem po terminie wniosku o przyznanie Stypendium doktorant 
składa uzasadniony wniosek do prorektora ds. studenckich o umożliwienie 
wypełnienia wniosku o przyznanie Stypendium w systemie USOS. 

7. 5)Doktorant drugiego i kolejnych lat studiów do wniosku o przyznanie 
Stypendium dołącza arkusz osiągnięć, którego wzór określa załącznik nr 5 do 
Regulaminu. 

8. Doktorant będący cudzoziemcem może ubiegać  się  o przyznanie właściwego 
Stypendium, jeżeli: 
1) odbywa kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich; 
2) posiada kartę  pobytu z adnotacją  „dostęp do rynku pracy" lub wizę  

Schengen lub wizę  krajową  wydaną  w celu wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Doktorant może otrzymywać  Stypendium łącznie przez okres nie dłuższy niż  
cztery lata, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Doktorant może otrzymywać  Stypendium przez okres dłuższy niż  cztery lata, 
jednak łącznie nie dłużej niż  pięć  lat, w przypadku przedłużenia studiów 
doktoranckich: 
1) ze względu na konieczność  prowadzenia długotrwałych badań  naukowych 

realizowanych w ramach tych studiów wskutek zmiany opiekuna naukowego 
lub promotora na trzecim lub czwartym roku studiów; 

2) ze względu na czasową  niezdolność  do odbywania tych studiów 
spowodowanej chorobą, w tym rekonwalescencją  lub rehabilitacją; 

3) ze względu na konieczność  sprawowania osobistej opieki nad chorym 
członkiem rodziny; 

4) ze względu na konieczność  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 
czwartego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności; 

5) ze względu na posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
6) o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego, określonych w przepisach prawa pracy. 

11. Doktorant, który został  skreślony z listy doktorantów WAT i ponownie rozpoczął  
lub wznowił  studia doktoranckie w WAT, może otrzymać  Stypendium nie 
wcześniej niż  w kolejnym roku studiów po wznowieniu lub ponownym 
rozpoczęciu studiów. 

4) Zmienione § 1 pkt 1 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 
1 października 2018 r. 
5) Zmienione § 1 pkt 3 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 



§4 

Stypendium przyznaje rektor po zaopiniowaniu wniosku o przyznanie Stypendium 
przez Komisję. 

Rozdział  II 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania SD 

§5 

1. SD, zgodnie z § 13 rozporządzenia MNiSW, może być  przyznane doktorantowi, 
który: 
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich — osiągnął  bardzo dobre wyniki 

w postępowaniu rekrutacyjnym; 
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 
b) wykazuje się  zaangażowaniem w: 

— prowadzeniu zajęć  dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub 
— realizacji badań  naukowych prowadzonych przez PJO, 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 
SD wykazał  się  postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 
rozprawy doktorskiej. 

2. Za spełnienie warunku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się  uzyskanie co 
najmniej 70 punktów podczas postępowania rekrutacyjnego. 

3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, uważa się  uzyskanie 
zaliczeń  wszystkich rygorów wynikających z programu studiów przed rozpoczęciem 
roku akademickiego, w którym doktorant ubiega się  o przyznanie SD. 

4. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, uważa 
się  przeprowadzenie w poprzednim roku akademickim zajęć  dydaktycznych 
w ramach praktyk zawodowych w wymiarze przekraczającym 10 godzin. 

5. 6)Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie, uważa 
się  uzyskanie większej od zera liczby punktów rankingowych za tę  grupę  
osiągnięć  w ramach oceny osiągnięć  doktoranta, obliczonej wg zasad 
określonych w § 7 załącznika nr 8 do Regulaminu. 

6. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c uważa się  uzyskanie: 
1) ')większej od zera liczby punktów rankingowych za postępy w pracy naukowej, 

obliczonej wg zasad określonych w § 8 załącznika nr 8 do Regulaminu; 
2) co najmniej oceny 3,5 za realizację  projektu badawczego (rozprawy 

doktorskiej) w każdym semestrze poprzedniego roku akademickiego. 

6) Zmienione § 1 pkt 1 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 

7) Zmienione § 1 pkt 2 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 

1 października 2018 r. 



§6 

1. Wysokość  kwoty SD, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala rektor w drodze decyzji, po 
zasięgnięciu opinii uczelnianego organu wykonawczego Samorządu 
Doktorantów WAT. 

2. Wysokość  kwoty SD nie może być  niższa niż  60 % i wyższa niż  100 % 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 
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1. Doktorantowi, który ukończył  studia w terminie krótszym niż  określony 
w programie studiów oraz uzyskał  wyróżniającą  ocenę  rozprawy doktorskiej, za 
okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego 
w programie tych studiów wypłaca się  środki finansowe w wysokości stanowiącej 
iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie SD oraz liczby miesięcy, o które został  
skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż  sześć  miesięcy. 

2. Decyzję  w sprawie wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 
podejmuje rektor na wniosek KSD zaopiniowany przez kierownika PJO. 

Rozdział  III 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania ZSD 

§$ 
1. ZSD, zgodnie z art. 200a ust. 1 Ustawy, przysługuje doktorantom 

wyróżniającym się  w pracy naukowej i dydaktycznej. 

2. Uprawnienie do otrzymywania ZSD przysługuje nie więcej niż  P % najlepszych 
doktorantów na poszczególnych latach wszystkich studiów doktoranckich 
prowadzonych w WAT. 

3. Wskaźnik procentowy P% określa rektor w drodze decyzji biorąc pod uwagę  
wielkość  środków finansowych przyznanych w ramach dotacji projakościowej na 
dany rok kalendarzowy, przy czym wskaźnik ten nie może być  większy niż  30 %. 

9 

Liczbę  ZSD oblicza się  jako P% łącznej liczby doktorantów na danym roku studiów 
wszystkich studiów doktoranckich w WAT wg stanu na dzień  15 października, przy 
czym wynik obliczenia zaokrągla się  w dół  do najbliższej liczby całkowitej. 
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Za wyróżniającego się  w pracy naukowej i dydaktycznej uważa się  doktoranta: 
1) pierwszego roku studiów doktoranckich, który podczas postępowania 

rekrutacyjnego uzyskał  taką  liczbę  punktów rankingowych, aby znaleźć  się  
w grupie P% najlepszych doktorantów, ale nie mniej niż  70; 

2) drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich, który spełnia łącznie 
następujące kryteria: 
a) uzyskał  zaliczenia wszystkich rygorów wynikających z programu 

studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym ubiega się  
o przyznanie ZSD, 



b) 8)uzyskał  taką  łączną  liczbę  punktów rankingowych LZSD obliczoną  wg 
wzoru określonego w § 10 załącznika nr 8 do Regulaminu, aby znaleźć  
się  w grupie P% najlepszych doktorantów. 

11 

1. Grupę  P% najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich w WAT 
wyłania się  w oparciu o uczelnianą  LRzso, przygotowaną  w DSS na podstawie 
wydziałowych LRzso sporządzonych przez poszczególne Komisje odrębnie dla 
każdego roku i każdych studiów doktoranckich prowadzonych w PJO. 

2. Uczelnianą  LRzso sporządza się  z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) uczelnianą  LRzso sporządza się  odrębnie dla każdego roku wszystkich studiów 

doktoranckich prowadzonych w WAT; 
2) w uczelnianej LRzso uwzględnia się  doktorantów z wydziałowych LRzso 

spełniających kryteria określone w § 10; 
3) jeżeli liczba doktorantów wyłonionych w sposób opisany w pkt 2 jest mniejsza 

od liczby ZSD dla danego roku studiów, uczelnianą  LRzso uzupełnia się  do 
liczby ZSD dla danego roku studiów; 

4) 9)uzupełnienia uczelnianej LRzso, o którym mowa w pkt 3, dokonuje się  
w oparciu o listy dodatkowe ZSD utworzoną  spośród pozostałych doktorantów 
objętych wydziałowymi LRzso, którzy: 
a) uzyskali co najmniej 70 punktów postępowania rekrutacyjnego 

— w przypadku doktorantów pierwszego roku studiów, 
b) uzyskali zaliczenia wszystkich rygorów wynikających z programu studiów przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, w którym doktorant ubiega się  o przyznanie 
ZSD —w przypadku doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów; 

4a) 10)w  

najlepszym doktorancie na roku każdych studiów doktoranckich o liczebności 
mniejszej niż  czterech doktorantów w tej grupie; 

4b) jeżeli liczba doktorantów, o której mowa w pkt. 4a spowoduje przekroczenie progu 
P%, tworzy się  listę  rankingową  w tej grupie, a na liście uczelnianej LRzso umieszcza 
się  taką  liczbę  doktorantów aby nie przekroczyć  wskaźnika P%; 

4c) jeżeli na liście uczelnianej LRzso, pozostają  jeszcze wolne miejsca, to w następnej 
kolejności, uzupełnia się  listę  pozostałymi doktorantami z listy dodatkowej, 
z największą  liczbą  punktów rankingowych na danym roku studiów, z zastrzeżeniem 
ust. 1 i pkt. 4; 

5) o miejscu doktoranta na wydziałowej LRzso i liście dodatkowej ZSD decyduje liczba 
punktów rankingowych uzyskanych w ramach oceny osiągnięć  zgłoszonych 
w arkuszu osiągnięć, a w przypadku równej liczby punktów: 
a) na pierwszym roku studiów: 

B)  Zmienione § 1 pkt 2 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 

9)  Zmienione § 1 pkt 1 zarządzenia Rektora WAT Nr 24/RKR/2018 z dnia 6 września 2018 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 

1 października 2018 r. 

1°)  Dodane § 1 pkt 2 zarządzenia Rektora WAT Nr 24/RKR/2018 z dnia 6 września 2018 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 

1 października 2018 r. 

pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem pkt. 4b, uwzględnia się  po jednym 



- wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ocena 
na dyplomie ukończenia tych studiów), a następnie, 

- średnia ocen uzyskanych w okresie studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, 

b) na drugim i kolejnych latach studiów: 
- ")średnia arytmetyczna końcowych ocen, o której mowa w § 3 załącznika 

nr 8 do Regulaminu, a następnie, 
- liczbę  punktów rankingowych D za zaangażowanie w pracy 

dydaktycznej. 

§12 

1. Wysokość  kwoty ZSD ustala rektor w drodze decyzji biorąc pod uwagę  liczbę  
doktorantów uwzględnionych na uczelnianej LRzsD oraz wielkość  środków 
przyznanych WAT w ramach dotacji projakościowej na dany rok kalendarzowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana tylko w sytuacji, gdy kwota ZSD 
ma być  wyższa niż  minimalna kwota ZSD określona w rozporządzeniu MNiSW. 
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W przypadku zaprzestania wypłaty ZSD, stypendium to może być  przyznane, na 
okres do końca roku akademickiego, kolejnemu doktorantowi z listy dodatkowej 
ZSD, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4, sporządzonej dla tego samego roku studiów, 
posiadającemu największą  liczbę  punktów rankingowych LZSD. 

Rozdział  IV 
Doktorancka Komisja Stypendialna 

§14 

1. Do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendiów, rektor powołuje Komisje 
w każdej PJO, oddzielnie dla każdych studiów doktoranckich. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) kierownik studiów doktoranckich; 
2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich wykonujących pracę  w PJO, 

posiadających: 
a) stopień  naukowy doktora habilitowanego lub 
b) uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego 

nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.); 

3) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu 
doktorantów. 

3. Przewodniczącym Komisji jest KSD, który kieruje pracami Komisji, w tym 
zwołuje jej posiedzenia. 

4. Członek Komisji spełniający w stosunku do wniosku przesłanki do wyłączenia 
pracownika od udziału w postępowaniu, wymienione w art. 24 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

11)  Zmienione § 1 pkt 3 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2019 z dnia 23 lipca marca 2019 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 



poz. 1257, z późn. zm.), ma obowiązek wstrzymania się  od udziału w ocenie tego 
wniosku. W protokole, o którym mowa w § 15 ust. 12, odnotowuje się  fakt 
wstrzymania się  członka Komisji od udziału w ocenie wniosku. 

§15 

1. W ramach opiniowania wniosków o przyznanie Stypendiów Komisja: 
1) ocenia spełnienie przez doktoranta wymogów formalnych do przyznania 

Stypendium, a następnie 
2) ocenia osiągnięcia zgłoszone w arkuszu osiągnięć. 

2. Wyniki opiniowania wniosków o przyznanie Stypendiów Komisja ujmuje w formie 
elektronicznych arkuszy oceny, których wzory określają  załączniki nr 6 i 7 do 
Regulaminu. 

3. Ocena wymogów formalnych do przyznania Stypendium polega na ustaleniu 
spełnienia przez doktoranta wymogów określonych w § 3. 

4. Jeżeli ocena wymogów formalnych jest negatywna Komisja rekomenduje 
odmowę  przyznania Stypendium i nie przeprowadza oceny osiągnięć  
zgłoszonych w arkuszu osiągnięć. 

5. Osiągnięcia zgłoszone w arkuszu osiągnięć  ocenia się  metodą  punktową. 
Zasady punktacji osiągnięć  określa załącznik nr 8 do Regulaminu. 

6. Ocena osiągnięć  odbywa się  w dwóch etapach: 
1) pierwszym — w którym Komisja dokonuje wstępnej oceny osiągnięć  w oparciu 

o wnioski i arkusze osiągnięć; 
2) drugim — w którym Komisja dokonuje weryfikacji wstępnej oceny osiągnięć  

w oparciu o złożone przez doktorantów dodatkowe wyjaśnienia i korekty 
wniosków. 

7. Po zakończeniu pierwszego etapu Komisja ogłasza wyniki wstępnej oceny 
osiągnięć  i ustala termin na złożenie przez doktorantów dodatkowych wyjaśnień  
i ewentualną  korektę  wniosków w zakresie odnotowanych wad i braków, nie krótszy 
niż  3 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników wstępnej oceny osiągnięć. 

8. Wyjaśnienia i korekty doktorant składa osobiście w miejscu i czasie 
uzgodnionym z KSD. 

9. Niezłożenie wyjaśnień  i korekt w terminie traktuje się  jako akceptację  przez 
doktoranta wyników wstępnej oceny. 

10. Komisja niezwłocznie ogłasza zweryfikowane wyniki oceny osiągnięć. 

11. Ogłaszanie wyników ocen, o których mowa w ust. 7 i 10, następuje w sposób 
zwyczajowo przyjęty w PJO (tablica informacyjna, strona internetowa wydziału, 
powiadomienie poprzez pocztę  elektroniczną) w formie odpowiednio wstępnych 
i zweryfikowanych zestawień, o których mowa w ust. 13. 

12. Z przebiegu opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Komisja 
sporządza protokół. Protokół  podpisują  członkowie Komisji uczestniczący 
w opiniowaniu. Wzór protokołu określa załącznik nr 9 do Regulaminu. 

13. Załącznikami do protokołu są  zestawienia, opracowane w oparciu o arkusze 
oceny, o których mowa w ust. 2: 
1) zweryfikowane zestawienie rekomendacji do przyznania stypendium 

doktoranckiego, którego wzór określa załącznik nr 10 do Regulaminu; 



2) zweryfikowana wydziałowa lista rankingowa do przyznania zwiększenia 
stypendium doktoranckiego, której wzór określa załącznik nr 11 do 
Regulaminu. 

§16 

1. 12)W celu przygotowania projektu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania 
Stypendium, Komisja przekazuje do DSS: 
1) wniosek o przyznanie Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2; 
2) arkusz osiągnięć, o którym mowa w § 3 ust. 7; 
3) elektroniczne arkusze oceny, o których mowa w § 15 ust. 2; 
4) protokół, o którym mowa w § 15 ust. 12." 

c) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje w terminie: 
1) do 25 października — dla wniosków złożonych w terminie do dnia 

15 października; 
2) do siedmiu dni od daty złożenia — dla wniosków złożonych po 

15 października. 

Rozdział  V 
Wypłata Stypendium 

§17 

1. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. na okres roku 
akademickiego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli wniosek o przyznanie Stypendium został  złożony po terminie określonym 
w § 3 ust. 3 Stypendium to może być  przyznane na okres od miesiąca, w którym 
wniosek został  złożony, do końca roku akademickiego z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie Stypendium wpłynął  do KSD po ogłoszeniu 
zweryfikowanych wyników oceny osiągnięć, o których mowa w § 15 ust. 10, 
Stypendium to może być  przyznane o ile środki zaplanowane na dane Stypendium 
nie zostały już  rozdysponowane, a w przypadku ZSD przyznanie tego stypendium 
nie spowoduje przekroczenia liczby ZSD, o której mowa w § 9. 
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1. Wypłaty Stypendium dokonuje się  „z góry" do dziesiątego dnia każdego 
miesiąca z zastrzeżeniem, że wypłaty Stypendium za październik i listopad 
będą  realizowane niezwłocznie po terminie, kiedy decyzje o przyznaniu 
Stypendiów staną  się  ostateczne. 

2. Wypłaty Stypendium dokonuje się  przelewem na konto bankowe wskazane 
przez doktoranta w systemie USOS. 
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1. Wypłaty Stypendium zaprzestaje się  w przypadku: 
1) skreślenia doktoranta z listy doktorantów WAT — z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała 
się  ostateczna; 

12)  Zmienione § 1 pkt 4 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 



2) ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż  okres, na 
jaki Stypendium zostało przyznane — z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu ukończenia tych studiów; 

3) rezygnacji doktoranta z przyznanego Stypendium — z pierwszym dniem 
miesiąca następującego po miesiącu złożenia tej rezygnacji. 

2. KSD jest zobowiązany niezwłocznie poinformować  DSS o zaistnieniu jednego 
z przypadków, o których mowa w ust. 1. 

§ 20 

1. Kierownik Sekcji ds. Studentów i Doktorantów we współpracy z Sekcją  Usług 
Informatycznych tworzy imienne listy wypłat SD i ZSD. 

2. Listy wypłat wygenerowane w systemie USOS, w wersji elektronicznej 
i papierowej, przekazywane są  do kwestora. 

3. Za poprawność  rachunkową  i merytoryczną  list wypłat SD i ZSD odpowiada DSS. 

4. Listy wypłat SD i ZSD zatwierdza prorektor ds. studenckich i kwestor. 

Rozdział  VI 
Postanowienia końcowe 

§21 

1. Stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych lub 
oświadczeń  stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 
z późn. zm.) i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

2. W przypadku ujawnienia we wniosku lub jego załącznikach nieprawdziwych lub 
niepełnych danych lub oświadczeń  rektor może wznowić  postępowanie w 
sprawie przyznania Stypendium oraz skierować  wniosek o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec doktoranta. 



13)Załączniki Nr 1 — 4 (uchylone) 

13)  Uchylone § 1 pkt 3 zarządzenia Rektora WAT Nr 20/RKR/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem 
1 października 2018 r. 



Dotyczy doktoranta będącego nauczycielem akademickim: 
Liczba 

punktów 

Roczny godzinowy wymiar zajęć  dydaktycznych (pensum): 

Liczba godzin zajęć  dydaktycznych rozliczonych w ramach pensum: 

Załącznik nr 5 
do „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 

doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" 

WZÓR 

Arkusz osiągnięć  dydaktycznych i naukowych doktoranta 
uzyskanych w poprzednim roku akademickim 

Imię:    Nazwisko: 	  Nr albumu: 	  

UWAGA 1. Pola zacienione wypelnia Doktorancka Komisja Stypendialna 

UWAGA 2. Do Arkusza wpisuje się  wyłącznie osiągniecia uzyskane przez doktoranta w 
roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o Stypendium 

I. TERMINOWA REALIZACJA PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ OCENY 
Z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ  OBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW DOKTORANCKICH 

(wypelnia dziekanat PJO) 

Oceny liczbowe uzyskane z egzaminów i zaliczeń  modułów realizowanych w 
poprzednim roku akademickim: 

Liczba 
punktów 

Średnia ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń: 

II. ZAANGAŻOWANIE W PROWADZENIU ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH 
(wypełnia dziekanat PJO) 

Dotyczy doktoranta niebędącego nauczycielem akademickim: 
Liczba

punktów 

Liczba godzin zajęć  dydaktycznych przeprowadzonych w ramach 
praktyk zawodowych: 

III. ZAANGAŻOWANIE W INNĄ  DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNĄ  (wypełnia doktorant 

niebędący nauczycielem akademickim) 

Wyszczególnienie: 
Liczba

punktów 

Liczba godzin zajęć  dydaktycznych przygotowanych i prowadzonych w 
ramach współpracy WAT z innymi jednostkami (np. szkołami) 

Opracowane nowe ćwiczenia laboratoryjne: 

1) 	  

2) 	  

Opracowane nowe instrukcje ćwiczeń  laboratoryjnych: 

1) 	  

2) 	  



Pełnienie funkcji opiekuna pracy dyplomowej pt  • 

której promotorem jest 	  

Pełnienie funkcji członka komitetu organizacyjnego konferencji 
(seminarium) o charakterze naukowym lub naukowo-technicznym 
(należy podać  nazwę, datę  i miejsce konferencji): 
a) konferencje międzynarodowe: 

 	... 	 
b) konferencje krajowe: 

..... 	..... 

Reprezentowanie WAT w przedsięwzięciach popularyzujących naukę  
lub promujących WAT, takich jak: pikniki naukowe, dni otwarte, targi, 
wystawy, prezentacje dla delegacji zewnętrznych — potwierdzone 
przez kierownika lub organizatora tego przedsięwzięcia (należy 
podać  nazwę, datę  i miejsce przedsięwzięcia): 
1) 	  ......... 
2) ............ 	. 	..... 	.............. 	...... 	. 	............. 	........... 	.......... 	....... 

3) ••• 	• 	• 	 ••••• ''' •"•" 

IV.ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJI BADAŃ  NAUKOWYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ PJO (wypełnia doktorant, potwierdzeniem udziału w projekcie jest 
zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu) 

Nazwa projektu, 
imię  i nazwisko kierownika projektu Okres udziału Liczba 

punktów 

Projekty międzynarodowe: 

1) 	  

2) 	  

Projekty krajowe: 

1) 	  

2) 	  

V. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ (wypełnia doktorant) 

A. Publikacje oraz patenty i inne prawa ochronne 

Rodzaj i nazwa osiągnięcia pkt. M Liczba  punktów 

Publikacje w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism 
MNiSW: 

1) 	  

2) 	  

C 

Publikacje w materiałach konferencyjnych w języku obcym: 
1) 	  

2) 	  

8 

Publikacje w materiałach konferencyjnych w języku polskim: 
1) 	  

2) 	  

4 



Rodzaj i nazwa osiągnięcia pkt. M 
Liczba 

punktów 

Monografia naukowa w języku obcym: 30 

1) 	  

2) .. 

Monografia naukowa w języku polskim: 20 

1) 	  

2) 	  

Rozdział  monografii naukowej w języku obcym: 10 

1) 	  

2) 	  

Rozdział  monografii naukowej w języku polskim: 7 

1) 	  

2) 	  

Pozostałe publikacje naukowe lub dydaktyczne: 3 

1) 	  

2) 	  

Uzyskanie patentu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WAT 

(należy podać  tytuł  lub nazwę  produktu i nr prawa wyłącznego): 
20 

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy na podstawie 
zgłoszenia dokonanego przez WAT (należy podać  tytuł  lub nazwę  
produktu i nr prawa wyłącznego): 

10 

14)C — liczba punktów zgodnie z wykazem czasopism MNiSW, 

M — liczba autorów, z wyłączeniem opiekuna naukowego, pomocniczego opiekuna naukowego, promotora, 
kopromotora, promotora pomocniczego — razem można wylączyć  nie więcej niż  jedną  osobę, 

Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródlowych i artystycznych, at/asy i mapy, tematyczne 
encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, slowniki biograficzne i 
bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zlicza się  do wlaściwej grupy osiągnięć, jeżeli spełniają  łącznie 

następujące warunki: 
1) stanowią  spójne tematycznie opracowania naukowe; przedstawiają  określone zagadnienie w sposób 

oryginalny i twórczy; 
2) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 
3) są  opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map; 

4) posiadają  objętość  co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są  mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; 

5) są  opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe 

zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. 
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 545), są  dostępne w bibliotekach 
krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są  opublikowane 

w formie elektronicznej w Internecie; 
6) posiadają  ISBN, 	ISMN, 	ISSN lub DO1 (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego). 
Do 	monografii naukowych 	nie zalicza się: 	monograficznych 	artykułów naukowych 	opublikowanych 

w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań  i reportaży, pamiętników i dzienników oraz 

wznowień  monografii naukowych. 
Rozdział  w monografii naukowej zalicza się  do właściwej grupy osiągnięć, jeżeli 

o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. 

stanowi opracowanie naukowe 

"I Zmienione § 1 pkt 5 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 

stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 



B. Inne osiągnięcia naukowe 

Rodzaj i nazwa osiągnięcia Liczba  
punktów 

Otrzymanie zewnętrznego finansowania swoich badań  (doktorant w charakterze 
kierownika projektu): 

1) 	  

2) 	  

Otrzymanie wewnętrznego finansowania swoich badań  (RMN): 
1) 	  

2) 	  

Osobista prezentacja referatu lub plakatu na konferencji międzynarodowej: 
1) 	  

2) 	  

Osobista prezentacja referatu lub plakatu na konferencji krajowej: 
1) 	  

2) 	  

Zdobycie wyróżnienia w międzynarodowym konkursie (konferencji) o charakterze 
naukowym lub naukowo-technicznym: 

1) 	 

2) 	  

Zdobycie wyróżnienia w krajowym konkursie (konferencji) o charakterze 
naukowym lub naukowo-technicznym: 
1) 	  

2) 	  

Odbycie stażu naukowego (co najmniej dwutygodniowego) — należy podać  termin 
i nazwę  jednostki naukowej: 

1) 	  

2) 	  

Działalność  w kole naukowym (należy podać  nazwę  koła i formy aktywności): 
1) 	  

2) 	  

VI.Przygotowanie rozprawy doktorskiej (wypełnia dziekanat PJO) 

Oceny semestralne za realizację  projektu 
badawczego (rozprawy doktorskiej): 

Sem. zimowy Sem. letni Liczba 
punktów 

Średnia ocen za realizację  projektu badawczego 
(rozprawy doktorskiej) 

Wszczęcie przewodu doktorskiego (nr uchwały Rady PJO, data) 

Wykaz załączników (zaświadczenia, poświadczenia, poświadczone przez opiekuna naukowego lub 
promotora za zgodność  z oryginałem kopie pierwszych stron wydanych publikacji i dyplomów oraz 
inne dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć  wykazanych w arkuszu osiągnięć): 

1) 	  

2) 	  

3) 	  



Oświadczenie: 
Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że 

wszystkie dane zamieszczone w niniejszym Arkuszu są  prawdziwe. 

Warszawa, dnia 	 20.... r. 
(czytelny podpis doktoranta) 

OPINIE PROMOTORA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO ORAZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ (nie dotyczy doktorantów pierwszego roku studiów) 

1. PROMOTOR LUB OPIEKUN NAUKOWY: 
1) terminowość  realizacji programu studiów doktoranckich 	 ❑ TAK 	❑ NIE 
2) terminowość  realizacji projektu badawczego 	 ❑ TAK 	❑ NIE 
3) postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 	❑ TAK O NIE 
4) inne: 	  

(data, czytelny podpis promotora lub opiekuna naukowego) 

2. KIEROWNIK 	  
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

Doktorant(-tka) w roku akademickim 20..../20.... realizował(4a) lub uczestniczył(4a) w realizacji 

niżej wymienionych badań  naukowych i innych przedsięwzięć  prowadzonych przez PJO: 

1) 	  

2) 	  

3) 	  

(data, czytelny podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 

3. KIEROWNIK 	  
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

Doktorant(-tka) w roku akademickim 20..../20.... realizował(4a) lub uczestniczył(4a) w realizacji 

niżej wymienionych badań  naukowych i innych przedsięwzięć  prowadzonych przez PJO: 

1)  

2) 	  

3) 	  

(data, czytelny podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 
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Załącznik nr 8 
do „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 

doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" 

Zasady punktacji osiągnięć  doktorantów 

§1 

1. Niniejsze zasady określają  sposób obliczania: 
1) liczby punktów rankingowych przyznawanych doktorantom pierwszego roku 

studiów — za wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 
2) liczby punktów rankingowych przyznawanych doktorantom drugiego i kolejnych 

lat studiów — za osiągnięcia w poszczególnych kategoriach osiągnięć  
dydaktycznych i naukowych zgłoszonych w arkuszu osiągnięć, tj. za: 
a) terminową  realizację  programu studiów doktoranckich oraz oceny 

z egzaminów i zaliczeń  objętych programem studiów doktoranckich (T), 
b) zaangażowanie w pracy dydaktycznej (D): 

— zaangażowanie w prowadzeniu zajęć  dydaktycznych (Dz), 
— zaangażowanie w działalność  dydaktyczną  inną  niż  prowadzenie 

zajęć  dydaktycznych (Dd), 
c) zaangażowanie w realizację  badań  naukowych prowadzonych przez 

PJO (B), 
d) postępy w pracy naukowej (N), 
e) przygotowanie rozprawy doktorskiej (R): 

— postępy w realizacji rozprawy doktorskiej (Rp), 
— wszczęcie przewodu doktorskiego (Rw); 

3) liczby punktów rankingowych Lzso. 

2. Punkty rankingowe za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się  
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Doktorant każde ze swoich osiągnięć, o których mowa poniżej, może ująć  
w arkuszu osiągnięć  tylko jednokrotnie. 

2 

Liczba punktów rankingowych przyznawanych doktorantom pierwszego roku 
studiów za wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym jest równa liczbie punktów 
przyznanych podczas postępowania rekrutacyjnego zgodnie z uchwałą  Senatu 
WAT w sprawie ustalania warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. 

3 

Liczbę  punktów rankingowych T za terminową  realizację  programu studiów 
doktoranckich oraz oceny z egzaminów i zaliczeń  objętych programem studiów 
doktoranckich oblicza się  według wzoru: 

	

0, 	s < 4 

	

20 • (s — 4), 	s > 4 

gdzie: 
s — średnia arytmetyczna końcowych ocen liczbowych z egzaminów i zaliczeń  

modułów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim zgodnie z planem 
studiów, obliczona w systemie USOS. 



§ 4  

Liczbę  punktów rankingowych D za zaangażowanie w pracy dydaktycznej oblicza 
się  jako sumę  punktów Dz i Dd obliczonych wg zasad określonych odpowiednio 
w § 5 i § 6. 

§5 

Liczbę  punktów rankingowych Dz za zaangażowanie w prowadzeniu zajęć  
dydaktycznych: 

1) w przypadku doktoranta niebędącego w poprzednim roku akademickim 
nauczycielem akademickim na stanowisku pracownika naukowo-
dydaktycznego lub dydaktycznego — oblicza się  według wzoru: 

Dz ={1 
8 • (g — 10), 	10 < g < 90 

gdzie: 
g — liczba godzin zajęć  dydaktycznych przeprowadzonych w ramach praktyk 

zawodowych (nie większa niż  90), wykazanych w Sprawozdaniu 
z przeprowadzonych zajęć  dydaktycznych; 

2) w przypadku doktoranta będącego nauczycielem akademickim na stanowisku 
pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego — oblicza się  według 
wzoru: 

	

0, 	O 5. g 	0,8 • P 

	

Dz =
50.!— 40 	O 8 •P<g<P 

P 

gdzie: 
P — roczny godzinowy wymiar zajęć  dydaktycznych doktoranta jako 

nauczyciela akademickiego (pensum), 
g — liczba godzin przeprowadzonych zajęć  dydaktycznych rozliczona 

w ramach pensum zgodnie z zasadami ustalonymi przez senat 
uczelni, w której doktorant jest zatrudniony. 

6 

Liczbę  punktów rankingowych Dd za zaangażowanie w działalność  dydaktyczną  inną  
niż  prowadzenie zajęć  dydaktycznych oblicza się  według następujących zasad: 

1) punkty za ten rodzaj osiągnięć  przyznaje się  wyłącznie doktorantowi 
niebędącemu w poprzednim roku akademickim nauczycielem akademickim 
na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego; 

2) liczba punktów rankingowych Dd stanowi sumę  punktów za poszczególne 
osiągnięcia przyznanych według poniższej tabeli: 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów  
rankingowych 

0,25 
Przygotowanie i prowadzenie zajęć  w ramach współpracy WAT z 
innymi jednostkami (np. szkołami) — za każdą  godzinę  lekcyjną  
zajęć  
Opracowanie nowego ćwiczenia laboratoryjnego — za każde 
ćwiczenie 1,0 

0, 	O < g < 10 



Opracowanie nowej instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego — za 
każde ćwiczenie 

0,5 

Pełnienie funkcji opiekuna pracy dyplomowej 0,5 
Pełnienie funkcji członka komitetu organizacyjnego konferencji 
(seminarium) naukowej lub naukowo-technicznej: 
— międzynarodowej 1,0 
— krajowej, 0,5 
Reprezentowanie 	WAT w 	przedsięwzięciach 	popularyzujących 
naukę  lub promujących WAT, takich jak: pikniki naukowe, dni 
otwarte, targi, wystawy, prezentacje dla delegacji zewnętrznych — za 
każde przedsięwzięcie 

0,5 

3) potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia dokonuje, w przypadku: 
a) przygotowania i prowadzenia zajęć  w ramach współpracy WAT z innymi 

jednostkami — koordynator lub organizator tej współpracy, 
b) opracowania nowego ćwiczenia lub instrukcji — kierownik zakładu lub 

katedry, gdzie dane ćwiczenie zostało zaimplementowane, 
c) pełnienia funkcji członka komitetu organizacyjnego — przewodniczący 

tego komitetu, 
d) reprezentowania WAT w przedsięwzięciu popularyzującym naukę  lub 

promującym WAT — koordynator lub organizator tego wydarzenia; 
4) potwierdzeniem pełnienia funkcji opiekuna pracy dyplomowej przez 

doktoranta jest zapis w „Sprawozdaniu z przeprowadzonych zajęć  
dydaktycznych". 

§7 

Liczbę  punktów rankingowych B za zaangażowanie w realizacji badań  naukowych 
prowadzonych przez PJO oblicza się  jako sumę  punktów liczonych wg 
następujących zasad: 

1) za udział  w projekcie międzynarodowym — przyznaje się  0,75 pkt, 
2) za udział  w projekcie krajowym — przyznaje się  0,5 pkt, 

— za każde zakończone pół  roku udziału w projekcie, potwierdzone przez kierownika 
projektu. 

§$ 

Liczbę  punktów rankingowych N za postępy w pracy naukowej oblicza się  według 
następujących zasad: 

1) za publikacje oraz patenty i inne prawa ochronne — przyznaje się  punkty 
według poniższej tabeli: 



Rodzaj osiągnięcia Liczba  
punktów za każde 

osiągnięcie 
Publikacje w czasopismach naukowych ujętych w wykazie 
czasopism MNiSW C/M 

Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku obcym 8/M 
Publikacja w materiałach konferencyjnych w języku polskim 4/M 
Monografia w języku obcym 30/M 
Monografia w języku polskim 20/M 
Rozdział  monografii w języku obcym 10/M 
Rozdział  monografii w języku polskim 7/M 
Pozostałe publikacje naukowe lub dydaktyczne 3/M 
Uzyskanie patentu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez 
WAT 20/M 

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy na podstawie 
zgłoszenia dokonanego przez WAT 10/M 

gdzie: 

„6)C — liczba punktów zgodnie z wykazem MNiSW 
M — liczba autorów, z wyłączeniem opiekuna naukowego, pomocniczego opiekuna naukowego, 
promotora, kopromotora, promotora pomocniczego — razem można wyłączyć  nie więcej niż  jedną  osobę. 

2) za osiągnięcia naukowe niewymienione w pkt. 1 przyznaje się  punkty według 
poniższej tabeli: 

Rodzaj osiągnięcia 
Liczba 

punktów za każde 
osiągnięcie 

Otrzymanie 	zewnętrznego 	finansowania 	swoich 	badań  
(doktorant w charakterze kierownika projektu) 20 

Otrzymanie wewnętrznego finansowania swoich badań  (RMN) 1,0 
Osobista 	prezentacja 	referatu 	lub 	plakatu 	na 	konferencji 
międzynarodowej 1,0 

Osobista 	prezentacja 	referatu 	lub 	plakatu 	na 	konferencji 
krajowej 0,5 

Zdobycie wyróżnienia w konkursie (konferencji) naukowym lub 
naukowo-technicznym: 
- międzynarodowym 
- krajowym 

2,0 
1,0 

Odbycie co najmniej dwutygodniowego stażu naukowego: 
-zagranicznego 
- krajowego 

1,0 
0,5 

Aktywna działalność  w kole naukowym 0,5 

3) monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych 
i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, 
komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki 
biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zlicza się  
do właściwej grupy osiągnięć, jeżeli spełniają  łącznie następujące warunki: 
a) stanowią  spójne tematycznie opracowania naukowe; 
b) przedstawiają  określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; 
c) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 

Zmienione § 1 pkt 6 zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2019 z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" z dniem podpisania. 



d) są  opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), 
z wyłączeniem map; 

e) posiadają  objętość  co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są  mapami 
odpowiadającymi tej objętości tekstu; 

O są  opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), 
których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym 
bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. 
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
545), są  dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub 
innych uznanych organizacji naukowych, lub są  opublikowane w formie 
elektronicznej w Internecie; 

g) posiadają  ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy 
identyfikator dokumentu elektronicznego); 

4) do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów 
naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów 
poezji, zbiorów opowiadań  i reportaży, pamiętników i dzienników oraz 
wznowień  monografii naukowych; 

5) rozdział  w monografii naukowej zalicza się  do właściwej grupy osiągnięć  
jeżeli stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza 
wydawniczego; 

6) do dorobku można zaliczyć  tylko wydane publikacje; 
7) zgłoszone publikacje poświadcza się  poprzez dołączenie do arkusza 

osiągnięć  kopii okładki wydawnictwa i pierwszej strony publikacji 
parafowanych przez opiekuna naukowego (promotora); 

8) potwierdzeniem osobistej prezentacji referatu lub plakatu na konferencji jest 
abstrakt prezentacji oraz zaświadczenie wydane przez organizatora konferencji, 
przy czym prezentacja konferencyjna może mieć  tylko jednego autora, 

9) potwierdzeniem współautorstwa referatu lub plakatu na konferencji jest abstrakt; 
10)otrzymanie finansowania zewnętrznego (NCN, NCBiR, itp.) swoich badań  

jest potwierdzane decyzją  dysponenta środków lub umową  z WAT; 
11)otrzymanie finansowania wewnętrznego (RMN) swoich badań  jest 

potwierdzane kopią  decyzji dziekana; 
12)aktywna działalność  w kole naukowym wymaga potwierdzenia przez 

opiekuna koła naukowego. 

§ 9  

1. Liczbę  punktów rankingowych R za przygotowanie rozprawy doktorskiej oblicza się  
jako sumę  punktów rankingowych RP  za postępy w realizacji rozprawy doktorskiej 
i punktów rankingowych R,, za wszczęcie przewodu doktorskiego. 



2. Liczbę  punktów rankingowych Rp za postępy w realizacji rozprawy doktorskiej 
oblicza się  według wzoru: 

R
P 
 = {20 
- -

3 
• (x — 3,5), 	3,5 < x < 5 

gdzie: 
x — średnia arytmetyczna ocen za realizację  projektu badawczego uzyskanych 

w poprzednim roku studiów. 

3. Liczba punktów rankingowych Rs, za wszczęcie przewodu doktorskiego wynosi 
10. Punkty te przyznaje się  jednorazowo za rok akademicki, w którym nastąpiło 
wszczęcie przewodu doktorskiego. 

§10 

Liczbę  punktów rankingowych LZSD oblicza się  wg wzoru: 

Lzsp =0*T+3,5*D+2,0*B+2,5*N+2,0*R 

0, 	2 < x < 3,5 



Załącznik nr 9 
do „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 

doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT" 

WZÓR 

Protokół  z przebiegu opiniowania wniosków o przyznanie 
Stypendium Doktoranckiego i Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego 

1. Wydział 	  

2. Rok akademicki: 	  

3. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej: 	  

4. Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej: 
1) KSD: 
2) Członkowie: 	  

5. Terminy: 
1) Opiniowanie wniosków przeprowadzono w dniach 	  
2) Wyniki wstępnej oceny osiągnięć  ogłoszono w dniu 	  
3) Wyniki zweryfikowanej oceny osiągnięć  ogłoszono w dniu 	  

6. Opiniowanie wniosków o przyznanie Stypendium Doktoranckiego: 
1) Złożono 	 wniosków o przyznanie SD; 
2) Komisja rekomenduje: 

a) Przyznać  SD 	doktorantom, 
b) Odmówieć  przyznania SD doktorantom. 

7. Opiniowanie wniosków o przyznanie Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego: 
1) Na poszczególnych latach studiów złożono: 

a) I rok — 	wniosków, 
b) II rok — 	wniosków, 
c) III rok — 	 wniosków, 
d) IV rok — 	wniosków; 

2) Stan doktorantów na poszczególnych latach studiów wg stanu na 
15 października wynosi: 
a) I rok — 	 doktorantów, 
b) II rok — 	 doktorantów, 
c) III rok — 	 doktorantów, 
d) IV rok — 	 doktorantów; 

3) Liczba ZSD przy wskaźniku P%= 	wynosi: 
a) dla I roku studiów — 	 
b) dla II roku studiów — 	 
c) dla III roku studiów — 	 
d) dla IV roku studiów 	— 

8. Informacji o wstrzymaniu się  członka Komisji od udziału w ocenie wniosku, 
o której mowa w § 14 ust. 4: 
1) w odniesieniu do wniosku 	  
2) w odniesieniu do wniosku 	  
3) w odniesieniu do wniosku 	  



9. Inne uwagi do przebiegu opiniowania wniosków: 

10. Załączniki: 
1) Zweryfikowane zestawienie rekomendacji do przyznania SD 	na ... str.; 
2) Zweryfikowana lista rankingowa do przyznania ZSD 	 na ... str.. 

11. Podpisy członków Komisji. 
1) 

2)  

3)  

4)  

5)  

 

(imię  i nazwisko) 

(imię  i nazwisko) 

(imię  i nazwisko) 

(imię  i nazwisko) 

(imię  i nazwisko) 

   

data, czytelny podpis) 

data, czytelny podpis) 

data, czytelny podpis) 

data, czytelny podpis) 

data, czytelny podpis) 
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