Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce

PRODOK
organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów

Ilekroć we wniosku mowa jest o „jednostkach”Uczelni należy przez to rozumieć podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni (wydziały lub odpowiednie) prowadzące studia III stopnia w rozumieniu Ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W przypadku środowiskowych studiów doktoranckich należy brać pod
uwagę jednostkę wiodącą i/lub obsługującą administracyjnie doktorantów takich studiów.
Wniosek należy wypełniać na podstawie stanu faktycznego w roku akademickim 2013/2014 (tj. za okres
1.10.2013 – 30.09.2014).
Kapituła Konkursu przy ocenie wniosków opiera się na szczegółowych zasadach oceny. Przy każdej części
znajduję się maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za dany podpunkt oraz sumarycznie za
daną część. Punkty/podpunkty mające charakter pytań otwartych ocenia się, co 1 pkt. Nieudzielenie
odpowiedzi oznacza automatyczne przyznanie 0 pkt.
Wszelkie pytania dotyczące wypełniania wniosku konkursowego prosimy kierować drogą elektroniczną na
adres: jagoda.kicielinska@krd.edu.pl w temacie wiadomości wpisując PRODOK 2014”.

Dane jednostki

Uczelnia

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Liczba jednostek podstawowych uczelni

Liczba jednostek podstawowych uczelni prowadzących studia doktoranckie

Liczba doktorantów na studiach stacjonarnych

Liczba doktorantów na studiach niestacjonarnych

Stosunek liczby doktorantów studiów stacjonarnych do liczby wszystkich doktorantów uczelni:

Pytania ogólne

Tak,

(1a) Możliwość uzyskania indywidualnego programu i planu studiów

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(1b)

Możliwość

wyboru

zajęć

fakultatywnych

indywidualnymi zainteresowaniami doktoranta

związanych

z

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(1c) Możliwość realizacji zajęć fakultatywnych poza macierzystą

Tak,

jednostką

jednostki

wszystkie

Tak, część jednostek

Nie

Lektoraty

(2a)

Organizacja

darmowych

lektoratów

języków

obcych

doktorantów (w tym również ujęte w programie studiów

dla

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

Obciążenia dydaktyczne

(3a) Maksymalne obciążenia dydaktyczne dla doktorantów stacjonarnych pobierających stypendium
doktoranckie (jeżeli różne w poszczególnych jednostkach - wymienić)

(3b) Maksymalne obciążenia dydaktyczne dla doktorantów stacjonarnych niepobierających
stypendium doktoranckiego (jeżeli różne w poszczególnych jednostkach - wymienić)

(3c) Maksymalne obciążenia dydaktyczne dla doktorantów niestacjonarnych (jeżeli różne w
poszczególnych jednostkach - wymienić)

Zmiany programu studiów

(4a) Czy program studiów lub jego każdorazowa zmiana podlega

Tak,

konsultacjom lub opiniowaniu przez samorząd doktorantów?

jednostki

wszystkie

Tak, część jednostek

Nie

Stypendia doktoranckie

(5a) Procentowy udział doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium doktoranckie w
stosunku do wszystkich doktorantów stacjonarnych (w zaokrągleniu do pełnych % ; prosimy o
nieujmowanie zwiększenia stypendium doktoranckiego)

(5b) Czy istnieją dokładne zasady, wg których ocenia się doktorantów
przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego (szczegółowe zasady

Tak,

punktowania osiągnięć doktoranta do list rankingowych w oparciu m.in. o

przyzwane

jest

publikacje, uzyskane granty, wystąpienia na konferencjach itp.) lub czy

automatycznie

we

stypendium

wszystkich

doktorantom

doktoranckie

przysługuje

automatycznie

wszystkim

stypendium

jednostkach

Tak,

stypendium

przyzwane
automatycznie

jest
w

części jednostek

Tak, we wszystkich
jednostkach
obowiązują
szczegółowe zasady
oceny
przyzwaniu
stypendium

przy

doktoranckiego

Tak,

w

części

jednostek obowiązują
szczegółowe zasady
oceny

przy

przyzwaniu
stypendium
doktoranckiego

Nie

Nie dotyczy

(5c) Średnia stawka stypendium doktoranckiego wyliczona wg wzoru (z dokładnością do pełnych
groszy; prosimy o nie ujmowanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych):

gdzie: S1 – I stawka stypendium (z dokładnością do pełnych złotych)
S2 – II stawka stypendium (z dokładnością do pełnych złotych)
S3 – III stawka stypendium (z dokładnością do pełnych złotych)
Sn – n-ta stawka stypendium (z dokładnością do pełnych złotych)

D1 – liczba doktorantów otrzymujących stypendium wg stawki I
D2 – liczba doktorantów otrzymujących stypendium wg stawki II
D3 – liczba doktorantów otrzymujących stypendium wg stawki III
Dn – liczba doktorantów otrzymujących stypendium wg stawki n-tej

L – całkowita liczba doktorantów na studiach stacjonarnych na dzień 31.12.2013

Kapituła Konkursu ustala trzy równe przedziały dla średnich stypendiów wyliczonych w danej edycji konkursu

wg powyższego wzoru i przyznaje punkty odpowiednio dla tych przedziałów.

(5d) Jaki procent doktorantów otrzymuje zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych? (Proszę podać w zaokrągleniu do pełnych procent)

Tak, we wszystkich
jednostkach,
(5e) Czy istnieje możliwość zatrudnienia doktoranta na stanowisku

możliwością

asystenta?

otrzymania

z

stypendium
doktoranckiego

Tak, we wszystkich
jednostkach,

bez

możliwości
otrzymania
stypendium
doktoranckiego

Tak,

na

poszczególnych
jednostkach,

z

możliwością
otrzymania
stypendium
doktoranckiego

Tak,

na

poszczególnych
jednostkach,

bez

możliwości
otrzymania
stypendium
doktoranckiego

Nie

Badania własne

(6a) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne
doktorantów - udział doktorantów w środkach na działalność statutową
i/lub badania własne?

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(6b) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne
doktorantów - fundusze stypendialne dla doktorantów ze środków

Tak,

innych niż FPM i na stypendia dla doktorantów z funduszu własnego

jednostki

wszystkie

uczelni?

Tak, część jednostek

Nie

(6c) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne
doktorantów

-

wsparcie

doktorantów konferencji?

finansowe

dla

organizowanych

przez

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(6d) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne
doktorantów - wsparcie finansowe dla publikacji wydawanych przez
doktorantów?

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(6e) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne doktorantów? - inne, proszę
wymienić

(6f) Czy Uczelnia przyznaje dotacje celowe/granty na badania własne

Tak,

szkolenia

doktorantów - szkolenia z ubiegania się o granty finansowane ze

centralne

lub

środków zewnętrznych (NCN, NCBIR itp.) oraz pomoc w sporządzaniu

wszystkich

wniosków o takie granty?

jednostkach

Tak,

szkolenia

we

w

części jednostek

Nie

Dodatkowe

(7a) Inne niż wymienione w pytaniu 6. działania Uczelni mające na celu pomoc doktorantom w
poszukiwaniu i zdobywaniu stypendiów oraz środków na badania poza środkami uczelnianymi i
ministerialnymi oraz z NCN, proszę wymienić i opisać

Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów

Tak,

wszystkie

(8a) Dofinansowanie przez Uczelnię do wyjazdów doktorantów za

jednostki lub program

granicę w celu odbycia części studiów doktoranckich

centralny
dla

dostępny
doktorantów

wszystkich jednostek

Tak,

niektóre

jednostki lub program
centralny

dostępny

tylko dla doktorantów
wybranych jednostek

Nie

Tak,
(8b) Dofinansowanie przez Uczelnię do wyjazdów doktorantów za
granicę na staże naukowe i/lub praktyki zawodowe

wszystkie

jednostki lub program
centralny
dla

dostępny
doktorantów

wszystkich jednostek

Tak,

niektóre

jednostki lub program
centralny

dostępny

tylko dla doktorantów
wybranych jednostek

Nie

(8c) Wyjazdy doktorantów celem odbycia części studiów za granicą w

Tak,

ramach programu ERASMUS i umów bilateralnych

jednostki

wszystkie

Tak, część jednostek

Nie

(8d) Czy jest możliwość prowadzenia studiów doktoranckich w całości

Tak

w językach obcych?

Nie

(8e) Program podwójnego dyplomu lub europejskie studia doktoranckie
umożliwiające uzyskanie stopnia doktora na polskiej i/lub zagranicznej

Tak

uczelni

Nie

Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach

(9a) Senat

Tak

Nie

(9b) Rady jednostek (prowadzących studia doktoranckie)

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(9c) Ciała merytoryczne (stałe komisje/zespoły senackie, wydziałowe, rektorskie, dziekańskie) dla
spraw doktorantów

(9d) Ciała merytoryczne (stałe komisje/zespoły senackie, wydziałowe, rektorskie, dziekańskie) dla
spraw badań i innowacyjności - wymienić:

(9e) Ciała merytoryczne (stałe komisje/zespoły senackie, wydziałowe, rektorskie, dziekańskie) dla
spraw współpracy międzynarodowej - wymienić:

(9f) Ciała merytoryczne (stałe komisje/zespoły senackie, wydziałowe, rektorskie, dziekańskie) dla
spraw - dydaktyki i jakości kształcenia - wymienić:

(9g) Ciała merytoryczne (stałe komisje/zespoły senackie, wydziałowe, rektorskie, dziekańskie) dla
spraw budżetu (majątku, finansów) - wymienić:

(9h) Komisja Dyscyplinarna właściwa dla doktorantów

Tak

Nie

(9i) Inne (niż wskazane w 9a-j, z wyjątkiem komisji ds. pomocy materialnej), proszę wymienić

(9j)

Czy

osoba

kandydująca

na

prorektora

właściwego

ds.

doktoranckich musi uzyskać zgodę właściwego organu samorządu

Tak

doktorantów?

Nie

Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów

(10a) Pomieszczenie z wyposażeniem biurowym (komputer z dostępem do
Internetu, drukarka, szafa na dokumenty, telefon itp.)

Tak

Nie

(10b)

Zagwarantowane

w

danym

roku

środki

na

działalność

organizacyjną (w formie budżetu)

Tak

Nie

(10c) Strona WWW samorządu w domenie uczelni lub podstrona na stronie uczelni

(10d) Działania organizacyjne samorządu (naukowe, szkoleniowe, kulturalne) wspierane finansowo
i/lub organizacyjnie przez uczelnię w minionym roku akademickim

(10e) Inne udogodnienia i wsparcie pozafinansowe dla samorządu, proszę wymienić

Obsługa administracyjna doktorantów

(11a)

Wydzielona

komórka

ds.

doktorantów

w

administracji

ogólnouczelnianej

Tak

Nie

(11b) Oddzielny od studentów dziekanat/sekretariat/pracownik

Tak,

wszystkie

jednostki

Tak, część jednostek

Nie

(11c) Informacje przekazywane drogą elektroniczną przez administrację

Tak

Nie

(11d) Czy istnieje procedura okresowej oceny pracy administracji przez

Tak

doktorantów?

Nie

Dostęp doktorantów do bibliotek

(12a) Na jakich zasadach doktoranci korzystają z biblioteki? (np. jak pracownicy, odrębne zasady itd.)

(12b) Czy doktoranci mają dostęp do baz danych wykupionych przez
uczelnię?

Tak

Nie

(12c) Czy dostęp do baz danych może odbywać się z komputera spoza
sieci uczelnianej?

Tak

Nie

Warunki mieszkaniowe doktorantów

Tak,
(13a) Czy doktorant może korzystać z domów asystenckich uczelni?

z

wydzieloną

osobną pulą pokoi dla
doktorantów

Tak, na zasadach jak
pracownicy

Nie,

uczelnia

posiada
asystenckiego

nie
domu

Tak, w całości dla
(13b) Domy studenckie uczelni

doktorantów

Tak,

z

wydzieloną

osobną pulą pokoi dla
doktorantów

Tak, na zasadach jak
studenci

Nie

(13c) Inne niż w pkt. a i b możliwości kwaterunku w ramach kwaterunku uczelnianego

(13d) Odsetek doktorantów otrzymujących miejsca z puli bazy mieszkaniowej dla doktorantów
spośród wszystkich wnioskujących(doktorantów; proszę podać w zaokrągleniu do pełnych procent)

Psychologia

(14a) Czy uczelnia zapewnia wsparcie psychologiczne dla doktorantów

Tak

Nie

Doktoranci z niepełnosprawnością

(15a) Działalność jednostki ds. osób z niepełnosprawnością na terenie
uczelni, obejmująca doktorantów

Tak

Nie

(15b) Możliwość bezpłatnego wypożyczenia przez doktorantów sprzętu
specjalistycznego ułatwiającego studiowanie i realizowanie badań

Tak

naukowych

Nie

(15c) Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla doktorantów z
niepełnosprawnością

Tak

Nie

(15d) Umożliwienie doktorantowi z niepełnosprawnością korzystanie z
pomocy asystenta podczas zajęć na uczelni

Tak

Nie

(15e) Umożliwienie doktorantowi z niepełnosprawnością korzystanie z
pomocy asystenta podczas badań naukowych na zewnątrz uczelni

Tak

Nie

(15f) Wsparcie udzielane doktorantom z problemami zdrowotnymi, ale
nieposiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności

Tak

Nie

(15g) Inne formy wsparcia dla doktorantów z niepełnosprawnością

Dodatkowe

(16a) Inne działania, bądź rozwiązania organizacyjne na rzecz doktorantów, niż wymienione w pkt. 115, proszę wymienić (proszę wskazać wydarzenia cykliczne i/lub od kiedy obowiązuje dane rozwiązanie lub
prowadzone są działania)

Przewodniczący (-ca) / Prezes uczelnianego organu
wykonawczego samorządu doktorantów
lub
Jego (Jej) zastępca

Rektor lub Prorektor właściwy (-a) ds. doktorantów

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(podpis (lub podpis i pieczęć), data)

(podpis (lub podpis i pieczęć), data)

tel:

tel:

e-mail:

e-mail:

