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 Załącznik  

do Zarządzenia Dyrektora IB PAN nr 40/2020  

z dnia 02.11.2020  

STYPENDIUM DYREKTORA 

 (STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW) 

1. Stypendium dyrektora może otrzymać doktorant, który uzyskał 

wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub 

osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym. 

2. Stypendium dyrektora może otrzymać doktorant od drugiego do czwartego 

roku studiów doktoranckich. 

3. Stypendium dyrektora na drugim i kolejnych latach studiów 

doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie 

następujące warunki: 

a. zaliczył poprzedni semestr w terminie zgodnym z 

harmonogramem podziału roku akademickiego (do końca danego 

semestru), 

b. wykazał się postępami i szczególnym zaangażowaniem w pracy 

naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

c. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut 

wykazał się zaangażowaniem w pracy popularyzatorskiej, 

d. ma minimum 1 publikację naukową obejmującą rok rankingowy, 

e. uzyskał co najmniej 25 punktów rankingowych, określonych 

zgodnie z ust. 10. 

4. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium winien być potwierdzony 

podpisem promotora/opiekuna naukowego. 

5. Dyrektor IB PAN lub komisja stypendialna ustala ranking najlepszych 

doktorantów. Ranking obejmuje działalność doktoranta wyłącznie w 

poprzednim roku akademickim. 

6. Stypendium dyrektora przyznawane jest na podstawie rankingu 

uwzględniającego: 

a. udział w działaniach organizacyjnych i promocyjnych Instytutu; 

b. autorstwo lub współautorstwo książek, publikacji i patentów, 

c. udział w projektach badawczych, konferencjach, szkoleniach i 

stażach krajowych i zagranicznych, 

d. uzyskane nagrody, wyróżnienia i inne szczególne osiągnięcia. 

7. Definicje działalności doktoranta: 

a. książka - wydawnictwo zwarte: monografia, podręcznik, skrypt, 

opatrzone numerem ISBN; 

b. publikacja w czasopiśmie - artykuł w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z 

nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z 
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wcześniejszych prac, opublikowany w formie spójnego wydawnictwa 

opatrzonego numerem ISSN; 

c. publikacja w materiałach konferencyjnych - artykuł, referat, 

opisujący badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub 

zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniejszych prac, 

opublikowany w formie spójnego wydawnictwa konferencyjnego 

opatrzonego numerem ISSN/ISBN; 

d. projekty badawcze - udział jako kierownik lub wykonawca 

wymieniony w dokumentacji projektu; 

e. udział w konferencjach - poster (przedstawiający plakat naukowy 

na sesji posterowej) lub czynny (jako wygłaszający) udział w 

konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych minimum 

międzyuczelnianych; 

f. udział w szkoleniach i konferencjach o charakterze szkoleniowym - 

uczestnictwo w szkoleniach związanych z działalnością naukową 

lub dydaktyczną; 

g. staż krajowy i zagraniczny - pobyt doktoranta w ośrodku naukowym 

związany z działalnością naukową; 

h. nagrody, wyróżnienia - nagrody i wyróżniania w konkursach o 

charakterze naukowym; 

i. działalność promocyjna i dodatkowa - pozytywna promocja 

Instytutów oraz swojej działalności naukowej na zewnątrz Instytutu, 

w mediach i prasie, działalność w organach Instytutu, komitetach 

naukowych i organizacyjnych imprez naukowych, w Samorządzie 

Doktorantów, w Porozumieniach Doktorantów, członkostwo w 

stowarzyszeniach naukowych. 

8. Sposób udokumentowania działalności doktoranta: 

a. książka - kserokopia strony zawierającej tytuł książki, imię i 

nazwisko autora/współautorów, roku wydania, spis treści oraz 

numer ISBN, 

b. publikacja w czasopiśmie - kserokopia pierwszej strony publikacji z 

widoczną afiliacją doktoranta, tytuł oraz numer ISSN. W formularzu 

uprasza się o podanie pełnej nazwy czasopisma, 

c. publikacja w materiałach konferencyjnych - kserokopia pierwszej 

strony, tytuł oraz numer ISSN (publikacjami w materiałach 

konferencyjnych nie są abstrakty w książce abstraktów), 

d. patent - kserokopia świadectwa patentowego lub zgłoszenia, 

e. projekty badawcze - kserokopia strony tytułowej umowy oraz 

wykazu wykonawców we wniosku projektowym lub zaświadczenie 

kierownika projektu o uczestniczeniu w projekcie, 

f. konferencje, szkolenia, staże - dokument potwierdzający udział 

doktoranta, 
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g. nagrody, wyróżnienia - dokument potwierdzający osiągniecie, 

h. działalność promocyjna i dodatkowa - dokument potwierdzający 

działalność. 

9. Do każdej działalności doktoranta musi zostać dołączony załącznik, o 

numerze zgodnym z numerem danej działalności na formularzu 

rankingowym do stypendium. Brak udokumentowania danego osiągnięcia 

powoduje nieuwzględnienie go w rankingu. 

10. Szczegółowe zasady punktacji rankingowej oraz ilość punktów za 

poszczególne działalności są określone w załączniku (załącznik nr 4a) do 

wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

(załącznik nr 4). 

11. Liczbę stypendiów dyrektora w danym roku akademickim ustala Dyrektor 

IB PAN w porozumieniu z Dyrektorem ISEZ PAN. 

12. Stypendium dyrektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane 

miesięcznie w okresie od października do lipca kolejnego roku 

kalendarzowego.  


