Regulamin podziału środków z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

1. Środki przyznane w ramach dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwane dalej
dotacją, są przeznaczone na dofinansowanie działalności naukowej, prowadzonej przez
młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz na uzupełnienie stypendiów
dla uczestników Studiów Doktoranckich.
2. Podział środków z dotacji dokonywany jest raz w roku, po zakończeniu semestru letniego
(druga połowa czerwca).
3. Podziału środków dokonuje Doktorancka Komisja Stypendialna, powołana przez dyrektora
Instytutu.
4. Środki z dotacji mogą otrzymać wyróżniający się swoimi wynikami doktoranci z lat I – IV.
W szczególnych przypadkach mogą to być uczestnicy piątego roku Studiów
Doktoranckich, jeśli przedłużenie okresu wykonywania pracy doktorskiej wynikało z
ważnych przyczyn losowych.
5. Podział środków z dotacji ma charakter konkursowy.
5.1. W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja przedstawia dwie grupy laureatów:
doktoranci wyróżniający się, którzy otrzymają stypendium uzupełniające oraz dotację
na dofinansowanie działalności naukowej i doktoranci bardzo dobrzy, którzy otrzymają
wyłącznie dotację na dofinansowanie działalności naukowej.
5.2. Liczba doktorantów, którym zostanie przyznane uzupełnienie stypendium oraz dotacja
na dofinansowanie działalności naukowej nie może przekroczyć 25% łącznej liczby
doktorantów lat I –IV.
5.3. Liczba doktorantów, którym zostanie przyznana wyłącznie dotacja na dofinansowanie
działalności naukowej nie może przekroczyć kolejnych 25% łącznej liczby
doktorantów lat I –IV.
5.4. Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie działalności naukowej doktoranta musi być
uzgodnione z promotorem/opiekunem naukowym.
6. Uzupełnienie stypendium i/lub dofinansowanie działalności naukowej jest przyznawane na
okres jednego roku, przy czym jest wypłacane w okresie od lipca do grudnia w sześciu

ratach miesięcznych, a w przypadku doktorantów IV roku od lipca do października w
czterech ratach miesięcznych.
7. Podstawą przyznania uzupełnienia stypendium i/lub dofinansowania działalności naukowej
są osiągnięcia doktoranta w okresie jednego roku, od lipca roku poprzedzającego ocenę do
czerwca roku, w którym ma być przyznane stypendium.
8. Doktoranci są oceniani na podstawie poniższych kryteriów.
Doktoranci wszystkich lat:
a) sprawozdania półroczne i załączona do nich opinia opiekuna naukowego/
promotora;
b) obecność na seminariach ogólnoinstytutowych i innych imprezach naukowych, na
których obecność doktorantów jest obowiązkowa;
c) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych i patentów;
d) wykłady, komunikaty ustne i postery na konferencjach naukowych;
e) uzyskane granty, w których doktorant jest kierownikiem projektu;
f) udział w imprezach popularyzujących naukę.
Dodatkowo:
a) doktoranci I roku: średnia ocena z egzaminów w semestrze zimowym i letnim;
b) doktoranci II roku: średnia ocena z egzaminów w semestrze zimowym i letnim,
odbycie praktyk dydaktycznych;
c) doktoranci III i IV roku: zrealizowane wszystkie elementy programu studiów
doktoranckich. Kryterium dodatkowym jest średnia ocen z wszystkich egzaminów
ustalana dla danego rocznika.
9. Na podstawie kryteriów określonych w p. 8 Komisja sporządza listę rankingową
doktorantów i na jej podstawie przedstawia dyrektorowi Instytutu dwie listy. Lista A
obejmuje doktorantów wyróżniających się, którym Komisja proponuje przyznanie
uzupełnienia stypendium i dofinansowania działalności naukowej. Lista B obejmuje
doktorantów bardzo dobrych, którym Komisja proponuje przyznanie dofinansowania
działalności naukowej.
10. Doktoranci, którzy znaleźli się na liście A otrzymują uzupełnienie stypendium zgodnie z
poniższymi zasadami:
a) osoby otrzymujące łączne wynagrodzenie w wysokości wyższej lub równej 3500 zł
netto miesięcznie nie otrzymują dodatku;

b) pozostałe osoby otrzymują dodatek w wysokości, która maksymalnie stanowi
uzupełnienie otrzymywanego wynagrodzenia do kwoty 3500 zł netto miesięcznie w
skali roku.
Podany limit wynagrodzenia może ulec zmianie w zależności od wysokości dotacji
przyznanej przez MNiSW i średniego wynagrodzenia doktorantów w IChO PAN. Średnie
wynagrodzenie miesięczne oblicza się na podstawie łącznego wynagrodzenia otrzymanego
przez doktoranta w okresie styczeń – czerwiec roku, w którym przyznawane jest
uzupełnienie stypendium. Za łączne wynagrodzenie doktoranta uznaje się wszystkie
przychody z tytułu stypendiów, umów o pracę, umów cywilno-prawnych itp., które mają
bezpośredni związek z pracą badawczą w IChO PAN, z wyłączeniem stypendiów
uzyskanych z grantów w których doktorant jest kierownikiem.

