Uchwała Nr 6 /2013 Rady Naukowej Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego z dnia 14 maja
2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania specjalnego stypendium im.
Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów
W związku ze stanowiskiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nr 180/2013 z dnia 11.04.2013, Rada
Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „ENERGIA - MATERIA PRZYSZŁOŚĆ” w dniu 14.05.2013 zatwierdziła zmodyfikowany Regulamin przyznawania specjalnego
stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów, który stanowi załącznik do tej uchwały.
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Załącznik do uchwały Rady Naukowej Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego nr

6 /2013

Kraków 2013-05-14
Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów
Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW
Krakowskie Konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość” (zwane dalej Konsorcjum)
przyznaje ze środków uzyskanych z dotacji KNOW specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich (zwane dalej Stypendiami) w związku z artykułem 94b ustęp 1 punkt 1 Ustawy „Prawo o
Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Celem wprowadzanej akcji stypendialnej jest podniesienie jakości studiów doktoranckich w jednostkach
Konsorcjum.
dydaktycznych

Program kształcenia doktorantów obejmuje i) uczestnictwo w specjalistycznych kursach
oraz ii) prowadzenie badań naukowych pod opieką promotora (kształcenie przez udział w

badaniach). Stypendium przeznaczone jest dla słuchaczy studiów doktoranckich, którzy uzyskują najlepsze wyniki
w realizacji programu kształcenia.
Art. 1. Stypendium przyznawane jest doktorantom pierwszych czterech lat, wymienionych poniżej stacjonarnych
studiów doktoranckich jednostek tworzących Konsorcjum:
i) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (WFiIS AGH): Wydziałowe Studia Doktoranckie z zakresu
fizyki, Środowiskowe Studia Doktoranckie z zakresu fizyki i matematyki
ii) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WFAiIS UJ): Studia
Doktoranckie z zakresu fizyki, astronomii i biofizyki oraz Środowiskowe Studia Doktoranckie z zakresu informatyki
iii) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ): Studia Doktoranckie z zakresu chemii
iv) Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ): Międzynarodowe Studia Doktoranckie z
zakresu fizyki
v) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP): Międzynarodowe Studia
Doktoranckie z zakresu chemii
Art. 2. Stypendium przyznawane jest w okresie od 1.01.2013 do 30.09.2017 na każdy rok akademicki. W roku
akademickim 2012/2013 Stypendium zostanie przyznane na 9 miesięcy. W latach kolejnych na 12 miesięcy.
Uzyskanie przez doktoranta Stypendium na dany rok akademicki nie gwarantuje jego przyznania na rok kolejny.
Art. 3. Źródłem Stypendiów jest dotacja KNOW przyznana Konsorcjum. Środki na stypendia księgowane są na
kontach projektu KNOW członków Konsorcjum.

Art. 4. Miesięczna wysokość Stypendium wynosi 2000 PLN. Maksymalna liczba stypendiów wynosi 400.
Stypendium wypłacane będzie w ratach miesięcznych. Jednostki WFiIS AGH, IKiFP PAN, IFJ PAN przeznaczą w
okresie wskazanym w Art. 2 na Stypendia nie więcej niż 5 milionów każda. WFAiIS UJ w tymże okresie przeznaczy
na Stypendia nie więcej niż 2 mln PLN, a WCh UJ nie więcej niż 3 mln PLN.
Art. 5. 1) Informacja o możliwości uzyskania Stypendium ogłaszana jest na stronach internetowych każdej z
jednostek Konsorcjum. 2) Wnioski, które składają doktoranci zawierają: dla doktorantów pierwszego roku informację nt. wyniku postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego wynik egzaminu wstępnego i średnią ocen ze
studiów II stopnia; dla doktorantów lat wyższych - informację nt. średniej ocen uzyskanych na poprzednim roku
studiów doktoranckich oraz listę publikacji, to jest artykułów, monografii, lub rozdziałów

monografii oraz

wystąpień konferencyjnych publikowanych w materiałach indeksowanych przez Web of Science.
3) W roku akademickim 2012/2013 termin zgłaszania wniosków przez doktorantów zostanie ustalony po
zatwierdzeniu Regulaminu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych latach termin składania
wniosków ustala się na 15 października.
Art. 6. Stypendia przyznawane są na podstawie list rankingowych. Listy powstają oddzielnie dla każdej z jednostek.
Każda z jednostek ustala osobne listy dla każdego roku studiów (to jest pięć jednostek, z których każda ustala
corocznie po cztery listy).
1) Lista rankingowa dla doktorantów pierwszego roku zostaje sporządzona na podstawie wyników postępowania
rekrutacyjnego uwzględniającego wynik egzaminu wstępnego i średnią ocen ze studiów II stopnia.
2) Ostateczna lista rankingowa dla doktorantów lat wyższych tworzona jest z wykorzystaniem dwóch pomocniczych
list rankingowych: z których pierwsza (a) powstaje na podstawie średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku
akademickim studiów doktoranckich,

a druga (b) uwzględnia działalność publikacyjną. Ranking na liście

pomocniczej (b) ustalany jest na podstawie sumarycznej liczby punktów za wszystkie publikacje doktoranta. Punkty
ustalane są w sposób następujący:
i) Punkty za artykuły przyznawane są według aktualnego ujednoliconego wykazu czasopism ogłaszanego przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym, nazywanego dalej Rozporządzeniem.
ii) Punkty za autorstwo monografii lub rozdziału w monografii, ustalane są według Załącznika nr 5 Rozporządzenia,
punkt 2.
iii) Punktowane są publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web
of Science, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej
publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF),

wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia.
iv) Jeśli autorów publikacji jest nie więcej niż 10 liczba punktów wniesiona przez nią zostaje uwzględniona z wagą
1. Jeśli autorów jest więcej niż 10 – liczba punktów za publikację uwzględniana jest z wagą 0.2.
Ranking ze średniej ocen i ranking z działalności publikacyjnej są uwzględniane z równymi wagami w ustalaniu
rankingu ostatecznego. O pozycji doktoranta na ostatecznej liście rankingowej decyduje suma pozycji uzyskanych
na listach pomocniczych, przy czym im niższa suma pozycji w rankingach pomocniczych tym wyższa pozycja na
liście finalnej.
3) Listy rankingowe ustalane są komisyjnie. W skład komisji stypendialnej - osobnej dla każdej z jednostek wchodzi: kierownik studiów doktoranckich, przedstawiciel samorządu doktorantów, oraz co najmniej jeden
pracownik jednostki powołany przez Dziekana lub Dyrektora jednostki.
Art.7 Konieczne jest uwzględnienie różnej specyfiki i skali jednostek Konsorcjum w definiowaniu kryterium
przyznawania stypendiów.
I.

Dla Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WFiIS AGH, WFAiIS UJ, IFJ, IKiFP ustala się co następuje:
W każdej z tych jednostek, na każdym roku studiów Stypendium otrzyma nie więcej niż N doktorantów, gdzie
N=25 dla IFJ, N=20 dla WFiIS AGH, IKiFP, oraz N=3 dla WFAiIS UJ, przy czym
a)

Na pierwszym roku studiów Stypendium mogą uzyskać doktoranci, którzy w wyniku postępowania
rekrutacyjnego uzyskali ocenę nie niższą niż 4.0 dla jednostek, które w procesie rekrutacji stosują oceny w
skali od 2.0 do 5.0, lub nie mniej niż 80 punktów dla jednostek, które w procesie rekrutacji stosują skalę od
0 do 100 punktów.

b) Na latach studiów II-IV, Stypendium mogą uzyskać doktoranci z listy rankingowej do pozycji odcięcia
włącznie. Pozycje odcięcia wyznacza ostatni z doktorantów na liście, który uzyskał w poprzednim roku
akademickim średnią ocen 4.0, lub uzyskał z działalności publikacyjnej nie mniej niż średnią punktów dla
osób z roku.
II. Dla Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WCh UJ, w ramach konkursu przeprowadzanego w jednym
roku akademickim, stypendium otrzyma nie więcej niż 20 doktorantów łącznie na wszystkich latach studiów, przy
czym
a) Na każdym roku liczba stypendiów jest przyznawana proporcjonalnie do liczby złożonych wniosków
b) Na pierwszym roku studiów Stypendium uzyskują doktoranci w kolejności zgodnej z listą rankingową
sporządzonej na podstawie art.6 pkt.1,
c) Na latach studiów II-IV, Stypendium uzyskują doktoranci w kolejności zgodnej z listą rankingową sporządzoną na
podstawie art.6 pkt.2

d) W przypadkach omówionych w punktach b) i c) pozycję odcięcia wyznacza ostatni z doktorantów na liście, który
wyczerpał liczbę przypadających stypendiów dla danego roku
III. Dla każdej z jednostek Konsorcjum: W przypadku równej liczby punktów na liście rankingowej o której mowa
w Art. 6.2, gdy liczba wniosków przekracza liczbę przypadających stypendiów, jako dodatkowe kryterium do
ustalenia pozycji doktorantów, brane będą pod uwagę również wystąpienia konferencyjne nieindeksowane przez
Web of Science (referaty 5 pkt. i postery 1 pkt.). W przypadku konferencji międzynarodowych punktacja zostanie
podniesiona 3 krotnie.
Art. 8 Jednostka nie później niż 14 dni od ogłoszenia konkursu, o którym mowa w Art. 5.3 publikuje na swojej
stronie internetowej alfabetyczną listę stypendystów. Doktorantom, którzy nie uzyskali Stypendium przysługuje
prawo do odwołania w terminie 14 dni od publikacji listy stypendystów. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni
przez komisję odwoławczą złożoną z Dziekana lub Dyrektora jednostki, przewodniczącego samorządu doktorantów
oraz przedstawiciela Rady Naukowej jednostki.
Art. 9. W przypadku, gdy Stypendium zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we
wniosku, które miały istotny wpływ na pozycję doktoranta na liście rankingowej, decyzja o przyznaniu Stypendium
zostanie cofnięta. W takim przypadku Stypendium podlega zwrotowi w ciągu 3 miesięcy.
Art. 10. Wypłacanie Stypendium zostaje wstrzymane gdy stypendysta utraci status doktoranta, lub gdy nie może
wypełniać obowiązków zawartych w umowie o Stypendium. Decyzja o wstrzymanie stypendium jest opiniowana
przez komisję, o której mowa w Art. 6.3.
Art. 11. Wzór umowy o Stypendium stanowi załącznik nr 1 do tego regulaminu.
Załącznik nr 1
Wzór Umowy o Stypendium, załącznik do regulaminu przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana
Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”
Umowa o specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów, Krakowskiego Konsorcjum
„Materia-Energia-Przyszłość” dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich wypłacanych z dotacji
KNOW ,
nr :
zawarta w dniu :
pomiędzy: (Jednostka Konsorcjum, której słuchaczem jest stypendysta) zwana dalej Fundatorem
a

Panem /Panią doktorantem (nazwa studiów doktoranckich), zwany dalej stypendystą
1.

Fundator przyznaje stypendyście stypendium w wysokości 2000 złotych miesięcznie na okres od …. do ….

2.

Stypendium przekazywane jest na konto stypendysty: numer: ……………….. do 10 dnia każdego miesiąca.

3.

Stypendysta zobowiązuje się do
1) uczestnictwa w kursach przewidzianych przez program studiów doktoranckich.
2) prowadzenia badań naukowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej.
3) umieszczania w publikacjach i doniesieniach konferencyjnych informacji o wsparciu w formie
stypendium przez Krakowskie Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość” im. Mariana
Smoluchowskiego w ramach dotacji KNOW.

4.

Fundator cofnie decyzję o przyznaniu stypendium i zażąda jego zwrotu w terminie trzech miesięcy, jeśli
stypendium przyznano na podstawie wniosku zawierającego dane nieprawdziwe o istotnym wpływie na
wynik konkursu.

5.

Wypłacanie stypendium zostanie wstrzymane jeśli stypendysta utraci status doktoranta

Za fundatora:

Stypendysta:

