Załącznik do uchwały nr 8 Zarządu Centrum Studiów Polarnych z dnia 25.08.2015 r.
Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW”
dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz studiów
doktoranckich prowadzonych odrębnie przez jednostki tworzące Centrum Studiów Polarnych,
które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
(tekst jednolity)

§1
Postanowienia ogólne
1. Centrum Studiów Polarnych, zwane dalej CSP, przyznaje ze środków uzyskanych z dotacji, o której
mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) specjalne stypendia naukowe o nazwie „PolarKNOW” dla uczestników stacjonarnych środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
III stopnia w zakresie nauk o Ziemi oraz dla doktorantów odrębnych studiów doktoranckich w
dziedzinie nauk o Ziemi prowadzonych przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk, zwane dalej stypendiami „Polar-KNOW”.
2. Celem przyznawania stypendiów „Polar-KNOW” jest motywowanie stypendystów
środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia w zakresie nauk o Ziemi
(zwanych dalej ISP) do wysokiej jakości badań, uzyskiwania znaczących efektów naukowych oraz
efektów studiów doktoranckich w zakresie zagadnień polarnych.
3. Źródłem finansowania stypendiów „Polar-KNOW” jest dotacja, o której mowa w ust. 1.
4. Stypendia „Polar-KNOW” przyznane doktorantom ISP wypłacane są przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach. Stypendia „Polar-KNOW” przyznane doktorantom poszczególnych studiów
doktoranckich jednostek tworzących CSP wypłacane są przez te jednostki. Maksymalna liczba
stypendiów „Polar-KNOW” wynosi 40 na rok. Informacja o możliwości uzyskania stypendium
„Polar-KNOW” ogłaszana jest na stronie internetowej CSP oraz na stronach internetowych
jednostek tworzących CSP.
§2
1. Stypendium „Polar-KNOW”: może być także przyznawane doktorantom stacjonarnych studiów
doktoranckich prowadzonych przez:
1) Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;
2) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
3) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
2. Kandydaci do stypendium ,,Polar-KNOW" :
1) muszą prowadzić badania w zakresie zagadnień polarnych lub specjalistycznych metod
badawczych przydatnych w lepszym poznawaniu środowiska polarnych obszarów Ziemi;
2) wnioskujący lub otrzymujący to stypendium nie mogą pobierać stypendium doktoranckiego
przyznawanego na mocy art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z zastrzeżeniem ust.
6.
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3. Stypendium „Polar-KNOW” może być przyznawane doktorantom:
1) Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia, na okres łączny nie dłuższy niż cztery lata
licząc od pierwszego roku studiów;
2) studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w dyscyplinach
geografia i geologia, Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie w dyscyplinie geofizyka, Instytutu
Oceanologii PAN w Sopocie w dyscyplinie oceanologii studiującym na drugim, trzecim lub
czwartym roku, pod warunkiem, że nie przedłużali okresu trwania studiów, z wyjątkiem urlopu
zdrowotnego lub macierzyńskiego.
4. Stypendium „Polar-KNOW” przyznawane jest każdorazowo na dany rok akademicki w okresie
posiadania przez CSP statusu KNOW. Doktorant winien corocznie ponowić wniosek
o stypendium, który jest rozpatrywany w trybie standardowym.
5. Stypendium przeznaczone jest dla osób, które nie będą pobierać stypendium doktoranckiego
przyznawanego na mocy art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym których źródłem
finansowania są dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1, pkt.1-6, 8,9,11 ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym.
6. Doktoranci mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Stypendium
przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej na mocy art. 200 a
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego określa regulamin ustanowiony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego
organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego
stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach
studiów doktoranckich (zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8
kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji
projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad
przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z późn. zm.).
7. W przypadku wyjątkowych osiągnięć naukowych doktoranta (ISP, odrębnych studiów
doktoranckich), znacznie przekraczających wymagania określone w kryteriach wymienionych w §
4 ust. 7 dla Kategorii A, Zarząd CSP, w drodze uchwały, może zwiększyć temu doktorantowi
stypendium „Polar-KNOW” o kwotę 800,00 zł. Dotyczy to grupy nie większej niż 30% doktorantów
na danym roku studiów.
§3
Wniosek
1. Stypendia „Polar-KNOW” przyznawane są na pisemny wniosek doktoranta, z wykorzystaniem
odpowiednich formularzy, stanowiących załączniki nr 1A, 1B, 2, 3/I, 3/II, 3/III i 4 do niniejszego
regulaminu.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dla doktorantów pierwszego roku ISP (załącznik nr 1A) informację na temat wyniku
postępowania rekrutacyjnego uwzględniającą ostateczny wynik ukończenia przez kandydata
studiów wyższych, punktację uzyskaną w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie
z warunkami naboru na ISP oraz uzgodniony z opiekunem plan pracy naukowej na pierwszy
rok akademicki studiów III stopnia (załącznik nr 2);
2) dla doktorantów lat wyższych ISP oraz doktorantów odrębnych studiów doktoranckich
(załącznik nr 1B) listę osiągnięć zgodnie z kryteriami oceny, opisanymi w § 4 ust. 7 (załączniki
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nr 3/I, 3/II, 3/III) oraz uzgodniony z opiekunem/promotorem plan pracy naukowej na
nadchodzący rok akademicki (załącznik nr 2);
3) dodatkowo dla doktorantów odrębnych studiów doktoranckich dokument zawierający
wskazanie związku przygotowywanej pracy doktorskiej z problematyką badań polarnych,
zgodnie z § 2 ust. 2 (załącznik nr 4).
3. Wniosek o przyznanie stypendium „Polar-KNOW” napisany w języku polskim lub angielskim należy
przesłać do Biura CSP w formie elektronicznej, w postaci plików PDF zawierających podpis
wnioskodawcy, w terminie wskazanym w ust. 4 oraz jeden egzemplarz w wersji papierowej
z oryginałami podpisów. Do wniosku o przyznanie stypendium „Polar-KNOW” należy dołączyć
elektroniczne kopie dokumentów, artykułów, wniosków projektowych oraz innych,
potwierdzających uzyskanie osiągnięć przedstawionych we wniosku.
4. Termin zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium „Polar-KNOW” w roku akademickim
2014/2015 zostanie ogłoszony na stronie internetowej CSP. W kolejnych latach termin składania
wniosków ustala się na 30. września.

§4
Ocena wniosku
1. Ocena wniosków o stypendia „Polar-KNOW” jest dokonywana z poszanowaniem zasad równych
szans.
2. Wnioski o stypendia „Polar-KNOW” ocenia Komisja Stypendialna CSP powołana przez Zarząd CSP,
na wniosek Przewodniczącego CSP. W skład Komisji Stypendialnej CSP wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji Stypendialnej CSP;
2) kierownicy studiów doktoranckich ISP oraz odrębnych studiów doktoranckich;
3) po jednym przedstawicielu samorządu doktorantów z jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład CSP oraz jeden przedstawiciel doktorantów ISP.
3. Członek Komisji Stypendialnej CSP zobowiązany jest do poufności oraz bezstronności względem
wnioskodawców. W przypadku konfliktu interesów członek Komisji Stypendialnej CSP zostaje
wyłączony z rozpatrywania wniosku doktoranta, którego ten konflikt dotyczy.
4. Warunkiem uzyskania stypendium „Polar-KNOW” przez doktorantów drugiego i wyższych lat ISP
jest zaliczenie poprzedniego roku studiów doktoranckich, zgodnie z Regulaminem studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w przypadku uczestników odrębnych
studiów doktoranckich, wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 2, zgodnie z odpowiednimi regulaminami
studiów doktoranckich jednostek tworzących CSP.
5. Ocena postępów w kształceniu i rozwoju naukowym odbywa się w skali trójstopniowej:
1) Kategoria A – postępy powyżej oczekiwań;
2) Kategoria B – postępy zgodne z oczekiwaniami;
3) Kategoria C – postępy poniżej oczekiwań,
na podstawie kryteriów opisanych w ust. 7.
6. Za postępy w rozwoju naukowym doktoranta, zgodne z oczekiwaniami, uznaje się systematyczny
rozwój naukowy, zmierzający do przygotowania rozprawy doktorskiej na wysokim poziomie
merytorycznym, obejmujący upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje, szczególnie
w czasopismach posiadających czynnik wpływu (ImpactFactor – IF), wystąpienia na
międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przygotowanie wniosków o finansowanie
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projektów naukowych lub wdrożeniowych i ich realizację, a także aktywny udział w komisjach
i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji krajowych i międzynarodowych.
Rozwój naukowy obejmuje również spełnienie wymogów ustawowych terminowego wszczęcia
przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.
7. Kryteria dla poszczególnych kategorii oceny są zróżnicowane dla kolejnych lat studiów
doktoranckich i obejmują wymienione poniżej rodzaje osiągnięć:
Ocena po I roku studiów
1) Kategoria A (postępy powyżej oczekiwań) wymaga uzyskania co najmniej osiągnięć
wymienionych poniżej:
a) wygłoszenie lub zakwalifikowanie do wygłoszenia referatu (na podstawie złożonego
abstraktu, jako jedyny lub pierwszy autor) przedstawiającego wyniki badań na co najmniej
jednej konferencji o zasięgu międzynarodowym,
b) potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie
artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu doktorskiego w czasopiśmie
recenzowanym z listy A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo rozdziału
recenzowanej monografii (posiadającej ISBN), z wyłączeniem abstraktów i rozszerzonych
abstraktów,
c) ponadto uzyskanie co najmniej dwóch z wymienionych poniżej osiągnięć:
- potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie
kolejnego artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu doktorskiego
w czasopiśmie posiadającym czynnik wpływu (IF),
- uzyskanie nagrody naukowej lub wyróżnienia w konkursie krajowym lub
zagranicznym,
- opracowanie wstępne wniosku wdrożeniowego wyników badań lub wniosku
patentowego,
- przygotowanie lub znaczący, zdefiniowany merytorycznie i udokumentowany udział
w przygotowaniu naukowego albo wdrożeniowego wniosku projektowego
w konkursach NCN, NCBiR lub innych (z terminami złożenia wniosku do połowy
września danego roku),
- wyraźne i udokumentowane osiągnięcia związane z aktywnym udziałem
w komisjach i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji
krajowych i międzynarodowych, zweryfikowane przez Komisję Stypendialną CSP,
- uzyskanie innego niż powyższe osiągnięcia, wymienionego w kryteriach oceny dla
Kategorii A na wyższych latach studiów;
2) Kategoria B (postępy zgodne z oczekiwaniami) wymaga spełnienia warunków wymienionych
poniżej:
a) prezentacja lub zakwalifikowanie do prezentacji wyników badań na co najmniej jednej
konferencji o zasięgu międzynarodowym w postaci referatu lub posteru (na podstawie
złożonego abstraktu),
b) potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie,
ewentualnie przygotowanie tekstu artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu
doktorskiego z przeznaczeniem do zdefiniowanego czasopisma recenzowanego (z listy A,
B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), albo rozdziału recenzowanej
monografii (posiadającej ISBN), z wyłączeniem abstraktów i rozszerzonych abstraktów;
ewentualnie opracowanie wstępne wniosku wdrożeniowego wyników badań lub wniosku
patentowego;
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3) Kategoria C (postępy poniżej oczekiwań): niespełnienie warunków wymaganych dla
Kategorii B;
Ocena po II roku studiów
4) Kategoria A (postępy powyżej oczekiwań) wymaga uzyskania co najmniej osiągnięć
wymienionych poniżej:
a) wygłoszenie w czasie mijającego roku akademickiego lub zakwalifikowanie do wygłoszenia
referatu (na podstawie złożonego abstraktu) przedstawiającego wyniki badań na co
najmniej jednej konferencji o zasięgu międzynarodowym (jako jedyny lub pierwszy –
referujący – autor),
b) potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie
kolejnego, nowego artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu doktorskiego
w czasopiśmie posiadającym IF; ewentualnie opracowanie wstępne wniosku
wdrożeniowego wyników badań lub wniosku patentowego, w czasie mijającego roku
akademickiego,
c) uzyskanie finansowania projektu badawczego (grantu) jako kierownik lub jeden
z wykonawców wymienionych z nazwiska lub ponowne złożenie zmodyfikowanego
wniosku w przypadku wcześniejszego niepowodzenia; w przypadku udziału w realizacji
przyznanego już wcześniej projektu, udokumentowana partycypacja w realizacji
i sprawozdawaniu merytorycznym wyników badań, potwierdzona przez kierownika
projektu,
d) ponadto uzyskanie co najmniej dwóch z wymienionych poniżej osiągnięć:
- potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie,
ewentualnie przygotowanie tekstu artykułu naukowego z zakresu realizowanego
projektu doktorskiego, z przeznaczeniem do zdefiniowanego czasopisma w języku
angielskim z listy A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo rozdziału
w języku angielskim recenzowanej monografii (posiadającej ISBN), z wyłączeniem
abstraktów i rozszerzonych abstraktów,
- uzyskanie nagrody naukowej lub wyróżnienia w konkursach krajowych lub
zagranicznych,
- wszczęcie przewodu doktorskiego (lub złożenie w terminie do 31 maja, do Rady
Wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lub Rad Naukowych IGF PAN albo
IO PAN kompletnego, odpowiednio udokumentowanego wniosku o wszczęcie
przewodu doktorskiego),
- przygotowanie lub znaczący udział w przygotowaniu naukowego albo wdrożeniowego
wniosku projektowego w konkursach NCN, NCBiR lub innych,
- wyraźne i udokumentowane osiągnięcia związane z aktywnym udziałem
w komisjach i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji
krajowych i międzynarodowych, zweryfikowane przez Komisję Stypendialną CSP,
- uzyskanie innego niż powyższe osiągnięcia, wymienionego w kryteriach oceny dla
Kategorii A na wyższym roku studiów;
5) Kategoria B (postępy zgodne z oczekiwaniami) wymaga spełnienia warunków wymienionych
poniżej:
a) prezentacja lub zakwalifikowanie do prezentacji w postaci referatu lub posteru (na
podstawie złożonego abstraktu) przedstawiającego wyniki badań na co najmniej jednej
konferencji o zasięgu międzynarodowym,
b) potwierdzone przez redakcję złożenie do druku, przyjęcie do druku lub opublikowanie
nowego artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu doktorskiego
w czasopiśmie posiadającym IF, w czasie mijającego roku akademickiego,
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c) przygotowanie lub udział w sposób znaczący, zdefiniowany merytorycznie
i udokumentowany w przygotowaniu wniosku projektowego w konkursach NCN, NCBiR
lub innych (z terminami złożenia wniosku do połowy września danego roku); w przypadku
udziału w realizacji przyznanego już wcześniej projektu, udokumentowana partycypacja w
realizacji i sprawozdawaniu merytorycznym wyników badań, potwierdzona przez
kierownika projektu,
d) uzyskanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej osiągnięć:
- opublikowanie, albo przyjęcie do druku lub złożenie, ewentualnie przygotowanie
tekstu kolejnego, nowego artykułu naukowego z zakresu realizowanego projektu
doktorskiego, z przeznaczeniem do zdefiniowanego czasopisma w języku angielskim
z listy A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo rozdziału w języku
angielskim recenzowanej monografii (posiadającej ISBN), z wyłączeniem abstraktów
i rozszerzonych abstraktów,
- wszczęcie przewodu doktorskiego (lub złożenie w terminie do 31 maja, do Rady
Wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lub Rad Naukowych IGF PAN albo
IO PAN kompletnego, odpowiednio udokumentowanego wniosku o wszczęcie
przewodu doktorskiego),
- wyraźne i udokumentowane osiągnięcia związane z aktywnym udziałem
w komisjach i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji
krajowych i międzynarodowych, zweryfikowane przez Komisję Stypendialną CSP,
- uzyskanie innego niż powyższe osiągnięcia, wymienionego w kryteriach oceny dla
Kategorii A na wyższych latach studiów;
6) Kategoria C (postępy poniżej oczekiwań): niespełnienie lub częściowe tylko spełnienie
warunków wymaganych dla Kategorii B;
Ocena po III roku studiów
7) Kategoria A (postępy powyżej oczekiwań) wymaga uzyskania co najmniej osiągnięć
wymienionych poniżej:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego,
b) prezentacja w czasie mijającego roku akademickiego referatu przedstawiającego wyniki
badań, na co najmniej jednej konferencji o zasięgu międzynarodowym (jako jedyny lub
pierwszy – referujący – autor),
c) opublikowanie lub przyjęcie do druku co najmniej trzech (łącznie ze wszystkich lat studiów)
publikacji naukowych z zakresu realizowanego projektu doktorskiego, z czego co najmniej
dwóch w czasopismach posiadających IF,
d) ponadto uzyskanie co najmniej dwóch z wymienionych poniżej osiągnięć:
- opublikowanie, albo przyjęcie do druku lub potwierdzone złożenie do redakcji
kolejnego, nowego artykułu naukowego do czasopisma w języku angielskim z listy A, B
lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- opracowanie wniosku wdrożeniowego wyników badań lub wniosku patentowego,
- opublikowanie albo przyjęcie do druku rozdziału w recenzowanej monografii w języku
angielskim posiadającej numer ISBN o dystrybucji międzynarodowej lub ogólnopolskiej
(w tym w recenzowanych materiałach konferencyjnych, z wyłączeniem abstraktów
i poszerzonych abstraktów),
- uzyskanie nagrody naukowej w konkursach krajowych lub zagranicznych,
- uzyskanie finansowania projektu jako kierownik albo wykonawca wymieniony
z nazwiska, lub udział w sposób znaczący i zdefiniowany merytorycznie oraz
udokumentowany w realizacji projektu badawczego związanego z problematyką
doktoratu (potwierdzony przez kierownika projektu),
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-

-

opublikowanie lub przyjęcie do druku albo złożenie do druku, ewentualnie
opracowanie tekstu roboczego więcej niż jednego artykułu naukowego (w mijającym
roku akademickim), z zakresu realizowanego projektu doktorskiego, do czasopisma
posiadającego IF,
wyraźne i udokumentowane osiągnięcia związane z aktywnym udziałem
w komisjach i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji
krajowych i międzynarodowych, zweryfikowane przez Komisję Stypendialną CSP;

8) Kategoria B (postępy zgodne z oczekiwaniami) wymaga spełnienia warunków wymienionych
poniżej:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego (lub złożenie do 31 maja, do Rady Wydziału
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lub Rad Naukowych IGF PAN albo IO PAN
kompletnego, odpowiednio udokumentowanego wniosku o wszczęcie przewodu
doktorskiego),
b) przyjęcie, albo złożenie do druku lub opracowanie szczegółowego konspektu trzeciej
(łącznie dla wszystkich lat studiów, z czego co najmniej jeden w czasopiśmie posiadającym
IF) publikacji naukowej z zakresu realizowanego projektu doktorskiego w języku angielskim
do czasopisma lub wydawnictwa recenzowanego,
c) uzyskanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej osiągnięć:
- opublikowanie, albo przyjęcie do druku lub potwierdzone złożenie do redakcji
kolejnego, nowego artykułu naukowego do czasopisma w języku angielskim z listy A, B
lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- opracowanie wniosku wdrożeniowego wyników badań lub wniosku patentowego,
- opublikowanie, albo przyjęcie do druku lub potwierdzone złożenie do druku rozdziału
w recenzowanej monografii posiadającej numer ISBN o dystrybucji międzynarodowej
lub ogólnopolskiej (w tym w recenzowanych materiałach konferencyjnych,
z wyłączeniem abstraktów i poszerzonych abstraktów),
- udział w danym roku akademickim w międzynarodowej konferencji naukowej
z prezentacją referatu lub posteru jako jedyny lub główny autor, na którą
kwalifikowano abstrakty prezentacji przez komitet naukowy,
- uzyskanie nagrody naukowej lub wyróżnienia w konkursach krajowych lub
zagranicznych,
- uzyskanie finansowania projektu jako kierownik albo wykonawca wymieniony
z nazwiska, lub udział w sposób znaczący i zdefiniowany merytorycznie oraz
udokumentowany w realizacji projektu badawczego związanego z problematyką
doktoratu (potwierdzony przez kierownika projektu),
- opublikowanie lub przyjęcie do druku albo złożenie do druku, ewentualnie
opracowanie tekstu roboczego więcej niż jednego artykułu naukowego (w danym roku
akademickim), z zakresu realizowanego projektu doktorskiego, do czasopisma
posiadającego IF,
- wyraźne i udokumentowane osiągnięcia związane z aktywnym udziałem
w komisjach i komitetach naukowych konferencji oraz naukowych organizacji
krajowych i międzynarodowych, zweryfikowane przez Komisję Stypendialną CSP;
9) Kategoria C (postępy poniżej oczekiwań): niespełnienie
warunków wymaganych dla Kategorii B.

lub częściowe tylko spełnienie

8. Wszystkie przedstawiane osiągnięcia w postaci publikacji, referatów lub posterów na
konferencjach (wraz z abstraktami), lub dokumentacja wdrażania albo patentowania wyników
badań, ewentualnie inne osiągnięcia naukowe doktoranta winny posiadać wyraźnie podaną jego
afiliację do jednostki tworzącej CSP, w której realizuje badania i do CSP, w formie: „Imię (imiona
lub inicjał imienia), Nazwisko, nazwa jednostki, adres jednostki” – (myślnik) Centrum Studiów
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Polarnych, lub odpowiednio w języku angielskim. Dokumentacja osiągnięcia bez podanej afiliacji
nie będzie uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosku stypendialnego. W roku akademickim
2014/2015 przepis zdania pierwszego nie dotyczy uczestników odrębnych studiów doktoranckich.
9. W przypadku współautorstwa publikacji, referatów, posterów, ewentualnie wniosków
wdrożeniowych lub patentowych konieczne jest wyraźne zdefiniowanie na piśmie merytorycznego
wkładu pracy doktoranta oraz innych autorów. Osiągnięcia we współautorstwie bez podanego
wkładu merytorycznego autorów nie będą uwzględniane we wniosku stypendialnym.
10. W przypadku udokumentowanych wyjątkowych osiągnięć naukowych lub wdrożeniowych
doktoranta, które spełniają z naddatkiem wszystkie kryteria dla Kategorii A (postępy powyżej
oczekiwań) dla danego roku studiów, możliwe jest przyznanie przez Komisję Stypendialną CSP
oceny wyróżniającej (Kategoria A+), na wniosek opiekuna naukowego lub promotora, albo
kierownika lub zastępców kierownika ISP, a w przypadku odrębnych studiów doktoranckich ich
kierownika. Przewodniczący Komisji Stypendialnej CSP przekazuje zaopiniowany wniosek
o zwiększenie stypendium „Polar-KNOW” Przewodniczącemu CSP, który przedkłada go do
zatwierdzenia Zarządowi CSP na najbliższym posiedzeniu.
§5
Przyznanie i wypłata stypendium „Polar-KNOW”
1. Komisja Stypendialna CSP, po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium „Polar-KNOW”,
wnioskuje do Przewodniczącego CSP o przyznanie stypendium „Polar-KNOW” danemu
doktorantowi, na podstawie analizy osiągnięć każdego wnioskodawcy, zgodnie z kryteriami
wymienionymi w § 4 ust. 7.
2. Decyzje w sprawie przyznania stypendium „Polar- KNOW” podejmuje Przewodniczący CSP, na
podstawie opinii Komisji Stypendialnej CSP.
3. Decyzje w sprawie zwiększenia stypendium „Polar-KNOW” podejmuje Zarząd CSP, w drodze
uchwały, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 10, zaopiniowanego przez Komisję
Stypendialną CSP.
4. Decyzja o przyznaniu stypendium „Polar-KNOW” powinna określać wysokość i okres pobierania
stypendium przez doktoranta.
5. Ustala się następujące miesięczne stawki stypendium „Polar-KNOW”:
1) I rok studiów ISP – 3000 zł;
2) Kategoria A, po uzyskaniu oceny „postępy powyżej oczekiwań”:
a) II rok studiów – 3300 zł,
b) III rok studiów – 3600 zł,
c) IV rok studiów – 4000 zł;
3) Kategoria B, po uzyskaniu oceny „postępy zgodne z oczekiwaniami”:
a) II rok studiów – 3000 zł,
b) III rok studiów – 3000 zł,
c) IV rok studiów – 3300 zł;
4) Kategoria C, po uzyskaniu oceny „postępy poniżej oczekiwań”:
a) II rok i następne lata studiów – 2000 zł, z zastrzeżeniem lit. b,
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b) uzyskanie w dwóch kolejnych latach oceny „postępy poniżej oczekiwań” (Kategoria C)
jest równoznaczne z nieprzyznaniem stypendium „Polar-KNOW” w drugim roku
uzyskania takiej oceny; stypendium „Polar-KNOW” może zostać przyznane dopiero
w przypadku osiągnięcia (w kolejnym roku) oceny postępów jako co najmniej
„zgodnych z oczekiwaniami” (Kategoria B),
c) w odniesieniu do doktorantów odrębnych studiów doktoranckich, wymienionych w § 2
ust. 3 pkt 2, uzyskanie oceny „postępy poniżej oczekiwań” (Kategoria C) nie może być
podstawą do przyznania stypendium „Polar-KNOW”;
5) Kategoria A+, zgodnie z § 2 ust. 7.
6. Pierwsza transza stypendium „Polar-KNOW” będzie wypłacana po zawarciu umowy stypendialnej,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (nie później niż 30 dni od ogłoszenia wyników
konkursu stypendialnego) i w terminie w niej wskazanym. W przypadku uczestników ISP umowy
zawiera Uniwersytet Śląski w Katowicach, a w przypadku uczestników odrębnych studiów
doktoranckich, wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 2, jednostki macierzyste prowadzące studia
doktoranckie.
7. CSP lub jednostka wymieniona w § 2 ust. 3 pkt 2 nie później niż 14 dni od daty zakończenia
składania wniosków o stypendium „Polar-KNOW” publikuje na swojej stronie internetowej
alfabetyczną listę stypendystów.
8. Odwołania od decyzji Przewodniczącego CSP składa się w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników
do Zarządu CSP, za pośrednictwem Przewodniczącego CSP. Decyzja Zarządu CSP jest ostateczna.
9. Przewodniczący CSP podlega wyłączeniu od załatwiania spraw, o których mowa w ust. 8, przez
Zarząd CSP.
§6
Postanowienia końcowe
1. CSP ma prawo do kontroli stypendystów w zakresie związanym z otrzymywaniem stypendium
„Polar-KNOW”, w szczególności czynionych przez stypendystów postępów naukowych, ich
zgodności z dziedziną nauki i dyscypliną naukową pracy określoną we wniosku.
2. Wypłacanie stypendium „Polar-KNOW” zostaje wstrzymane, gdy stypendysta utraci status
doktoranta, lub gdy nie może wypełniać obowiązków zawartych w umowie stypendialnej.
Decyzje o wstrzymaniu stypendium „Polar-KNOW” i decyzje o wznowieniu wypłaty
stypendium „Polar-KNOW” podejmuje Przewodniczący CSP, po zasięgnięciu opinii Komisji,
o której mowa w § 4 ust. 2.
3. Stypendysta przez cały okres otrzymywania stypendium „Polar-KNOW” oraz pół roku po
zaprzestaniu otrzymywania stypendium „Polar-KNOW” może zostać wezwany do przedłożenia
dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku i sprawozdaniach semestralnych,
o których mowa w ust. 4.
4. Stypendyści są zobowiązani do składania w roku akademickim sprawozdań z przebiegu
prowadzonych badań naukowych za każdy semestr, w terminach i według wzoru podanego na
stronie internetowej CSP.
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5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, podlegają ocenie przez kierownika właściwych studiów
doktoranckich (ISP, odrębnych studiów doktoranckich).
6. W przypadku, gdy stypendium „Polar-KNOW” zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych
danych zawartych we wniosku, które miały istotny wpływ na ocenę postępów pracy doktoranta,
decyzja o przyznaniu stypendium zostanie cofnięta. W takim przypadku stypendium „Polar-KNOW”
podlega zwrotowi w ciągu 3 miesięcy.
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