
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII 

 

Decyzja nr 10/2015 

Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

z dnia 15 września 2015 r. 

 

w sprawie kryteriów opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego 

oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

Na podstawie § 2 ust. 7 Procedury przyznawania w Politechnice Warszawskiej 

stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich stanowiącej 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 

sierpnia 2015r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów 

doktoranckich oraz na podstawie pkt 12 Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 

Politechniki Warszawskiej stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia, postanawia się 

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się: 

1) „Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii” stanowiące załącznik nr 1 do decyzji oraz; 

2)  „Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii”, stanowiące 

załącznik nr 2 do decyzji. 

 

§ 2 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Dziekan 

Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 



Załącznik nr 1 do decyzji nr 10/2015 

Dziekana WBMiP 

 

Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

 

1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, niebędący pracownikiem Politechniki Warszawskiej, 

który: 

1) uczestniczy w procesie dydaktycznym realizowanym na Wydziale, zobowiązując się do 

prowadzenia zajęć ze studentami w wymiarze 90 godzin obliczeniowych w rozpoczynającym się 

roku akademickim; 

2) czynnie uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale, realizując zadania 

badawcze ujęte w wykazie realizowanych na Wydziale zadań badawczych.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

opiniuje powołana przez Rektora Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna, uwzględniając kryteria 

określone w pkt 2 i w pkt 3. 

 

3. Dla pierwszego roku studiów: 

 

1) stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich, może być przyznane 

nowoprzyjętemu doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) punktacja, według której uszeregowana jest lista rankingowa doktorantów na pierwszym roku studiów 

doktoranckich obejmuje ocenę merytoryczną kandydata, dokonaną przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej; łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez doktoranta wynosi: 3; obliczeń 

dokonuje się z dokładnością do 0,01 pkt.  

 

4. Dla wyższych lat studiów: 

 

1) stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;  

b) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i realizacji badań naukowych 

prowadzonych przez Wydział; 

c) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w okresie ostatniego 

roku studiów;  

2) łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez doktoranta na drugim roku i kolejnych latach 

studiów doktoranckich wynosi 20; obliczeń dokonuje się z dokładnością do 0,5 pkt.  

3) w skład punktacji, według której uszeregowana jest lista rankingowa doktorantów na drugim roku                         

i kolejnych latach studiów doktoranckich wchodzą następujące elementy: 

a) ocena doktoranta obejmująca osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku studiów, dokonana przez 

opiekuna naukowego albo promotora uwzględniając terminowość realizacji programu studiów*;              

0 - 5 pkt; za: 

 średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim roku akademickim 

według następującego przelicznika*: 

 5,00 – 4,71            4 pkt 

 4,70 – 4,51            3 pkt  

 4,50 – 4,21            2 pkt  

 4,20 – 4,00            1 pkt  

 terminowość realizacji programu studiów: 1 pkt 

 

b) ocena wywiązywania się doktoranta z jego obowiązków, w szczególności z powierzonych mu zajęć 

dydaktycznych (przeprowadzonych w ubiegłym roku) w ramach praktyk zawodowych:  

0 - 5 pkt; za: 

 przeprowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin: 4 + 1** pkt 

 przeprowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych w wymiarze ≥ 60 godzin: 2 + 1**pkt 



 przeprowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk obowiązkowych                         

w wymiarze minimalnym 10 godzin: 1 + 1** pkt 

c) ocena dotychczasowego zaangażowania w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

podstawową jednostkę organizacyjną uczelni (udział w grantach, pracach n-b, projektach):  

0 - 5 pkt, 

d) ocena postępu w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w okresie ostatniego roku 

studiów:  0 - 5 pkt; za: 

 postęp w pracy naukowej bardzo duży          5 pkt 

 postęp w pracy naukowej dobry                     4 pkt 

 postęp w pracy naukowej średni                     3 pkt 

 wyłącznie publikacje, referaty na konferencje: 1 - 2 pkt 

 

 

Kryteria uzgodniono z: 

 

………………………….. 

kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich 

 

…………………………. 

przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Punktację przyznaje się na podstawie kart semestralnych, wypełnionych przez doktoranta i po  zasięgnięciu 

opinii promotora lub opiekuna naukowego. 

** Za szczególne zaangażowanie się w przeprowadzenie zajęć (opracowanie materiałów dla studentów.) 



Załącznik nr 2 do decyzji nr 10/2015 

Dziekana WBMiP 

 

Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii 

 

 

 

1. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich opiniuje powołana przez Rektora Wydziałowa Doktorancka Komisja 

Stypendialna, uwzględniając kryteria określone w pkt 2 i w pkt 3. 

 

2. Dla pierwszego roku studiów: 

 

1) zwiększenie stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich,  

może być przyznane nowoprzyjętemu doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo  

jednolitych studiów magisterskich; 

2) w skład punktacji, według której uszeregowana jest lista rankingowa doktorantów na pierwszym roku 

studiów doktoranckich wchodzą następujące elementy: 

a) ocena merytoryczna kandydata, dokonana przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

(stanowiąca 30% oceny końcowej): 1 - 3 pkt, 

b) ocena wyników w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich  

(stanowiąca 70% oceny końcowej), według następującego przelicznika: 

 5,00 – 4,81    7 pkt 

 4,80 – 4,71    6 pkt 

 4,70 – 4,61    5 pkt 

 4,60 – 4,51    4 pkt 

 4,50 – 4,41    3 pkt 

 4,40 – 4,21    2 pkt 

 4,20 – 4,00    1 pkt  

 

3. Dla wyższych lat studiów: 

 

1) zwiększenie stypendium doktoranckiego, z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim wyróżnił się osiągnięciami w pracy 

dydaktycznej, badawczej, samorządowej. W przypadku osiągnięć w pracy samorządowej wymagane 

jest potwierdzenie Przewodniczącego Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, a liczba punktów 

przyznanych za działalność samorządową nie może przekroczyć 10% maksymalnej możliwej do 

przyznania liczby punktów; 

2) w skład punktacji, według której uszeregowana jest lista rankingowa doktorantów na drugim roku i 

kolejnych latach studiów doktoranckich wchodzą następujące elementy: 

a) ocena doktoranta obejmująca osiągnięcia w poprzednim roku akademickim, tj.  w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w trakcie którego ma być wypłacane zwiększenie stypendium 

doktoranckiego (stanowiąca 70% oceny końcowej), dokonana przez opiekuna naukowego albo 

promotora i dziekana, uwzględniająca postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, na którą składa się: 

 ocena stopnia zaawansowania pracy doktorskiej określoną w jednej z trzech kategorii: 

 stopień zaawansowania wysoki      2 pkt 

 stopień zaawansowania średni        1 pkt 

 stopień zaawansowania niski          0 pkt 



 średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim roku akademickim 

według następującego przelicznika: 

 5,00 – 4,71            3  pkt 

 4,70 – 4,41            2  pkt 

 4,40 – 4,00            1  pkt 

 publikacje obejmujące:     0 - 2 pkt 

 przyjęty do druku (po recenzjach) artykuł (powyżej 3 stron) w wiodącym polskim 

czasopiśmie technicznym lub w czasopiśmie zagranicznym, 

 przyjęty do druku (po recenzjach) artykuł (powyżej 3 stron) w ważnym polskim czasopiśmie 

technicznym lub w pracy zbiorowej, 

 przyjęty do druku (po recenzjach) artykuł (powyżej 3 stron) w innym czasopiśmie, nota lub 

recenzja, udział (z referatem) w konferencji.  

b) ocena postępów w poprzednim roku akademickim tj.  w roku poprzedzającym rok akademicki, w 

trakcie którego ma być wypłacane zwiększenie stypendium doktoranckiego (stanowiąca 30% oceny 

końcowej) w zakresie: 

 pracy dydaktycznej                                                                           0 - 1 pkt 

 pracy badawczej (udział w grantach, pracach n-b, projektach)         0 - 1 pkt 

 pracy samorządowej                                                                          0 - 1 pkt 

 

 

Kryteria uzgodniono z: 

 

………………………….. 

kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich 

 

…………………………. 

przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Punktację, o której mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a przyznaje się na podstawie kart semestralnych, wypełnionych 

przez doktoranta, (do których pożądane byłoby dołączenie wykazu publikacji w przypadku dużej ich  liczby) 

i po zasięgnięciu opinii promotora lub opiekuna naukowego. 

 

 


