
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W ROKU 2019 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Inicjatorem niniejszego Konkursu i Fundatorem Nagród jest Dziekan Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, Nowowiejska 24 , 00-665 
Warszawa 

2. Celem Konkursu jest uhonorowanie doktorantów - autorów publikacji naukowych opublikowanych  
w roku 2019 o największej sumarycznej liczbie punktów. Intencją ogłoszenia Konkursu jest 
propagowanie idei publikowania wyników prac badawczych przez uczestników studiów 
doktoranckich. 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 

 § 2 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (doktorantów) z rejestracją ważną  w dniu 
ogłoszenia konkursu.  

2. Zgłoszenie konkursowe doktoranta zawiera podanie o przyznanie stypendium z wykazem 
publikacji i kopiami ich pierwszych stron. Podanie musi zawierać także pisemne stwierdzenie 
opiekuna doktoranta o poparciu podania. 

3. Do konkursu doktorant zgłasza publikacje naukowe, które spełniają łącznie następujące 
wymagania:  
1) doktorant jest autorem lub współautorem publikacji, a jego afiliacją wskazaną w  publikacji jest 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  ewentualnie Instytut Techniki Lotniczej 
i Mechaniki Stosowanej PW lub Instytut Techniki Cieplnej PW;   

2) publikacja ukazała się drukiem w roku 2019; 
3) publikacja znajduje się w Repozytorium Politechniki Warszawskiej i została w nim umieszczona 

przed 19 października 2020 roku.  
4. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem oznacza akceptację jego 

postanowień oraz zgodę na upowszechnienie wyników.  
5. W Konkursie rozpatrywane są zgłoszenia, które spełniają wszystkie wymagania opisane 

w niniejszym Regulaminie, w terminie oraz na zasadach w nim określonych.  
6. Zgłoszenie konkursowe o którym mowa powyżej należy złożyć w Biurze Dziekana w wersji 

papierowej lub drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: dziekan@meil.pw.edu.pl w terminie 
do dnia 30 października  2020 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

NAGRODY 

 § 3 

1. Nagrodami w Konkursie są stypendia w wysokości 1500,00 zł netto miesięcznie (słownie: tysiąc 
pięćset złotych  00/100) przyznawane na okres: 
1) I miejsce – 6 miesięcy; 
2) II miejsce – 5 miesięcy; 
3) III miejsce – 4 miesięcy 
4) IV miejsce – 3 miesięcy.  



WYBÓR LAUREATA 

1. Nagrody przyznaje Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej w oparciu o opinię Komisji rozpatrującej wnioski o finansowanie grantów 
dziekańskich Wydziału MEiL w składzie:  

§ 4 

 dr hab. inż., Artur Rusowicz prof. uczelni - przewodniczący  
 prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 
 dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni  
 dr hab. inż. Wojciech Bujalski prof. uczelni 
 mgr inż. Artur Mościcki – przedstawiciel doktorantów 

2. Komisja przyznaje punkty dla każdej z publikacji według punktacji Repozytorium PW i przedstawia 
ranking zgłoszeń według sumarycznej liczby punktów dla publikacji w każdym ze zgłoszeń. 
W przypadku publikacji wieloautorskich punkty z publikacji dzielone są równo pomiędzy autorów.  

3. Laureatami Konkursu zostaną czterej uczestnicy studiów doktoranckich z najwyższą liczbą 
uzyskanych w rankingu punktów.  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 

 § 5 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady prawne oraz fizyczne otrzymanych 
publikacji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwość oświadczeń 
Uczestnika wynikających z § 2 Regulaminu.  

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do publikacji nadesłanych na Konkurs w 
całości ponosi Uczestnik Konkursu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 § 6 

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

 


