Załącznik do zarządzenia Dyrektora IHN PAN nr 2/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
REGULAMIN
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Techniki i Kultury
w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania doktorantom pomocy
materialnej w formie stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych
doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z dotacji z
budżetu państwa związanej z bezzwrotną pomocą materialną.

2.

Dotację z budżetu państwa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla
doktorantów jednostki naukowe otrzymują zgodnie z przepisem art. 94a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.
zm.). Powyższa dotacja kalkulowana jest według zasad określonych w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu
podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz
jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z
2017 r. poz. 226).

3.

Pomoc materialna może być przyznana uczestnikowi niestacjonarnych studiów
doktoranckich, zwanemu dalej „doktorantem” na podstawie regulaminu ustalonego w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN zwanego
dalej „Instytutem”.

4.

Kwoty stypendiów są zależne od wysokości środków przyznanych Instytutowi przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin wypłacania stypendiów zależny
jest od terminu przyznania środków Instytutowi przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

5.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i stypendium
dla najlepszych doktorantów są przyznawane na okres roku akademickiego na
wniosek doktoranta złożony do końca października każdego roku. Zapomogi w
przypadkach losowych są przyznawane na wniosek doktoranta.
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II. Stypendium socjalne
§2
1.

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu
dochodu.

2.

Wysokość

progu

corocznie

określa

zarządzenie

dyrektora,

wynikające

z

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne, ogłoszonych w danym roku
kalendarzowym.
3.

Wzór wniosku o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1.
III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
§3

1.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek
doktoranta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego
organu.

2.

Wzór wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zawiera załącznik
nr 2.
IV. Stypendium dla najlepszych doktorantów
§4

1.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na każdym roku
studiów od drugiego do czwartego – doktorantowi, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie poniższe warunki:
a.

uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,00,

b.

wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej,

c.

uzyskał pozytywną opinię promotora o stanie zaawansowania pracy
doktorskiej,

2.

Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oceniane są na
podstawie punktacji przedstawionej w załączniku nr 4.

3.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zawiera zał. nr 3.
§5

Stypendium rozdziela się procentowo pomiędzy 3 doktorantów, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki na podstawie punktacji przedstawionej w załączniku nr 4.
V. Zapomoga
§6
1.

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie nie przysługuje, jeśli trudna
sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.

2.

Z tytułu tego samego zdarzenia, doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę

3.

Doktorant może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

4.

Wzór wniosku o zapomogę zawiera załącznik nr 5.
VI. Postanowienia końcowe
§7

1.

Decyzję

o

przyznaniu

stypendium

socjalnego,

stypendium

dla

osób

niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi
podejmuje komisja stypendialna, w skład której wchodzi co najmniej 2 doktorantów
oraz Kierownik Studium.
2.

Decyzję o przyznaniu stypendium zatwierdza Dyrektor IHN PAN.
§8

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się
wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Warszawa 28 czerwca 2018 r.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Technik i Kultury w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Warszawa, dnia ...

__________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Do
Dyrektora
Instytutu Historii Nauki PAN

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi na rok akademicki 20.../20... stypendium socjalnego.

___________________
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów ubiegania się o stypendium socjalne:

Załącznik nr 2
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Technik i Kultury w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Warszawa, dnia ...

__________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Do
Dyrektora
Instytutu Historii Nauki PAN

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi na rok akademicki 20.../20... stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych.

___________________
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów ubiegania się o stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych:
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Załącznik nr 3
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Technik i Kultury w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Warszawa, dnia ...

__________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Do
Dyrektora
Instytutu Historii Nauki PAN

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi na rok akademicki 20.../20... stypendium dla
najlepszych doktorantów.

___________________
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Technik i Kultury w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN
Punktacja działalności naukowej osób ubiegających się o stypendia dla najlepszych
doktorantów
Punkty za średnią ocen:
a) 4.0–4.3

2 pkt

b) 4.4–4.7

3 pkt

c) 4.8–5.0

5 pkt

Punkty za czynny udział w konferencjach naukowych:
a) udział w konferencji krajowej

6 pkt

b) udział w konferencji międzynarodowej

8 pkt

c) udział w komitecie organizacyjnym konferencji

8 pkt

d) prezentacje naukowe poza konferencjami

4 pkt

Punkty za publikacje:
a) artykuł w czasopiśmie naukowym wydawanym przez IHN PAN

8 pkt

b) artykuł w czasopiśmie z listy A

20 pkt

c) artykuł w czasopiśmie z listy C

6 pkt

d) artykuł w czasopiśmie z listy B

4 pkt

e) rozdział w książce opatrzonej numerem ISBN

8 pkt

f) redakcja (współredakcja) książki opatrzonej nr ISBN

8 pkt

g) publikacje inne

2 pkt

Punkty za uczestnictwo w projektach badawczych:
a) międzynarodowych

10 pkt

b) ogólnopolskich

9 pkt

c) uczelnianych

8 pkt

Wszczęcie przewodu doktorskiego

8 pkt
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Załącznik nr 5
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Technik i Kultury w
Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Wniosek o przyznanie zapomogi

Warszawa, dnia ...

__________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Do
Dyrektora
Instytutu Historii Nauki PAN

Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi. Prośbę uzasadniam...

___________________
(podpis wnioskodawcy)

