Regulamin Konkursu
na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce
PRODOK
organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów

1. Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK organizowany
jest przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dalej zwany jako KRD, przy
współpracy z fundacją „Perspektywy”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania
dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich.
3. W konkursie uczestniczyd mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia
(doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
4. Terminy zgłoszeo każdorazowo ustala KRD i ogłasza na stronie internetowej
www.krd.org.pl nie później niż do 15 października danego roku. Zarząd KRD może
dodatkowo informowad o Konkursie także innymi środkami.
5. Zgłoszenia należy wysład w postaci wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu.
6. Zgłoszenie uznane jest za poprawne, jeśli zawiera:
a. Odpowiedzi na wszystkie obowiązkowe pytania,
b. Jest podpisane przez rektora uczelni lub prorektora właściwego ds.
doktorantów,
c. Jest podpisane przez przewodniczącego(-cą) /prezesa ogólnouczelnianego
organu samorządu doktorantów lub jego (jej) zastępcę,
d. Wpłynęło w terminie na wskazany w ogłoszeniu adres, decyduje data stempla
pocztowego.

7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wyników konkursu.
8. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do wglądu w wyniki oceny przesłanego
zgłoszenia.
9. Ocenie podlegają następujące kategorie:
- dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów,
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla działalności doktorantów,
- wsparcie materialne dla działalności doktorantów,
- wsparcie socjalne dla doktorantów,
- pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w uczelni
- współpraca międzynarodowa.
10. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu.
a. Skład Kapituły Konkursowej jest corocznie ustalany przez Zarząd KRD.
b. W skład Kapituły wchodzi pięd do siedmiu osób będących specjalistami z
zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz pięciu doktorantów.
c. Zarząd KRD wybiera Sekretarza Konkursu spoza kapituły konkursowej. Do
zadao Sekretarza należy przyrządzanie protokołów z zebrao Kapituły oraz
obsługa techniczna zebrao.
11. Kapituła Konkursu rozstrzyga konkurs poprzez stworzenie jednej listy rankingowej
spośród uczestników konkursu. Kapituła przy rozstrzyganiu Konkursu opiera się na
szczegółowych zasadach oceny przyjętych przez Zarząd KRD.
12. Lista ma charakter ostateczny.
13. Kapituła Konkursu może przyznad trzy nagrody, w tym nagrody ex aequo.
14. W kolejnych latach Kapituła może przyznad nagrodę specjalną dla uczelni, która
osiągnęła największy postęp w stosunku do wyników z roku poprzedniego.
15. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania danej nagrody, w
tym całkowitej rezygnacji z przyznania jakiejkolwiek nagrody, w związku z faktem nie
spełnienia przez zgłoszone jednostki minimalnych wymagao godnych nagrodzenia.
16. Członkowie Kapituły afiliowani przy uczelniach uczestniczących w Konkursie są
wyłączeni z oceny wniosku danej uczelni. Za afiliację uznaje się pozostawanie
studentem lub uczestnikiem studiów III stopnia, wszczęcie przewodu doktorskiego w
jednostce danej uczelni, zatrudnienie (w tym w niepełnym wymiarze godzin).
17. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie i
miejscu wskazanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

