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1. Konkurs na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz 

najbardziej aktywny samorząd doktorantów w PAN – PROPAN 2022 – organizowany jest 

przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej zwany jako KRD) oraz Radę 

Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (dalej zwaną jako RSD PAN), zwanych 

później Organizatorami. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie instytutu PAN stwarzającego najlepsze warunki do 

kształcenia doktorantów oraz wyłonienie najbardziej zaangażowanego samorządu 

doktorantów z PAN w działania na rzecz lokalnego środowiska doktoranckiego, a także 

promowanie dobrych praktyk służącym doktorantom.  

3. W kategorii konkursowej na najbardziej prodoktorancki instytut uczestniczyć mogą instytuty 

Polskiej Akademii Nauk prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) oraz prowadzące bądź 

współprowadzące z innymi jednostkami szkoły doktorskie w rozumieniu Ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018. 

4. W kategorii konkursowej na najbardziej aktywny samorząd doktorantów z PAN mogą brać 

udział Rady Samorządów Doktorantów bądź inne organy samorządu doktorantów 

reprezentujące ogół doktorantów i doktorantek danego instytutu bądź też kilku instytutów 

PAN.  



5. Termin przyjmowania zgłoszeń ustalany jest przez Organizatorów i ogłaszany na stronach 

internetowych Organizatorów: www.krd.edu.pl oraz samorzaddoktorantow.pan.pl nie później 

niż 1 października 2022 r. Organizatorzy mogą dodatkowo informować o Konkursie także 

innymi środkami komunikacji. 

6. Wspomniany w pkt. 5 termin może ulec wydłużeniu, o czym oficjalnie poinformują 

Organizatorzy na swoich stronach internetowych oraz przy pomocy innych środków 

komunikacji.  

7. Wzory zgłoszeń zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów nie później 

niż 30 września 2022 r. 

8. W ramach Konkursu dostępne będą dwa osobne formularze zgłoszeniowe, każdy dedykowany 

jednej z dwóch wymienionych w nazwie Konkursu kategorii.  

9. Zgłaszający instytut bądź samorząd nie ma obowiązku wysyłania obu formularzy 

zgłoszeniowych do Konkursu. 

10. Zgłoszenie do Konkursu instytutu uznawane jest za poprawne, jeśli: 

a. jest podpisane przez dyrektora zgłaszanej jednostki naukowej PAN bądź osobę przez 

niego upoważnioną,  

b. jest podpisane przez Przewodniczącego/Prezesa lub innego stosownego 

przedstawiciela instytutowego lub środowiskowego samorządu doktorantów,  

c. skany podpisanego formularza wpłynęły w wyznaczonym terminie na wskazany na 

stronach internetowych Organizatorów adres mailowy (decyduje data przesłania 

wiadomości),  

d. oryginał formularza został wysłany w wyznaczonym terminie w formie papierowej na 

adres Rady dostępny na stronie internetowej Rady (decyduje data stempla 

pocztowego). 

11. Zgłoszenie do Konkursu samorządu doktorantów z PAN uznawane jest za poprawne, jeśli:  

a. jest podpisane przez kierownika studiów doktoranckich bądź dyrektora szkoły 

doktorskiej lub osobę przez nich upoważnioną z przynajmniej jednego z instytutów 

PAN prowadzących bądź współprowadzących kształcenie doktorantów zgłaszanego 

samorządu, 

b. jest podpisane przez Przewodniczącego/Prezesa lub innego upoważnionego do 

reprezentacji przedstawiciela zgłaszanego samorządu doktorantów,  

c. skany podpisanego formularza wpłynęły w wyznaczonym terminie na wskazany na 

stronach internetowych Organizatorów adres mailowy (decyduje data przesłania 

wiadomości),  

d. oryginał formularza został wysłany w formie papierowej na adres Rady dostępny na 

stronie internetowej Rady (decyduje data stempla pocztowego).  

12. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

wyników najwyżej ocenionych wniosków.  

13. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do wglądu w wyniki oceny przesłanego zgłoszenia.  

14. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursowa, której skład jest ustalany przez Organizatorów. 

15. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą uczestnicy studiów III stopnia lub szkół doktorskich 

reprezentujący różne środowiska naukowe Polskiej Akademii Nauk. 

16. Opiekę merytoryczną nad działaniami Kapituły Konkursowej sprawuje Kapituła Profesorska 

http://www.krd.edu.pl/
https://samorzaddoktorantow.pan.pl/


(wspólna z Kapitułą Konkursową PRODOK 2022) złożona z specjalistów z zakresu edukacji 

i nauki, a także funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk. 

17. Kapituła opisana w pkt. 16 ma głos doradczy i nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki 

konkursu. 

18. Formularz konkursowy ustalany jest przez Kapitułę Konkursową.  

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych, umieszczonych w formularzu 

konkursowym. 

20. Zgłaszający do Konkursu wyraża zgodę na uwzględnienie danych z systemu POLON 

dotyczących zgłaszanej jednostki bądź samorządu, które Kapituła wykorzysta przy tworzeniu 

listy rankingowej.  

21. Kapituła Konkursowa rozstrzyga Konkurs poprzez stworzenie listy rankingowej spośród 

uczestników Konkursu. Kapituła przy rozstrzyganiu Konkursu opiera się na szczegółowych 

zasadach oceny przyjętych przez członków Kapituły oraz podejmuje ostateczną decyzję 

w kwestii zasad punktacji dla poszczególnych elementów formularza. 

22. Zasady punktacji zostaną podane do publicznej wiadomości po wyłonieniu listy rankingowej.  

23. Lista ma charakter ostateczny. 

24. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody i wyróżnienia (w tym ex aequo) na podstawie 

informacji zawartych w formularzach, również w kategoriach nieobjętych regulaminem. 

25. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania jakiejkolwiek 

nagrody, w związku z faktem niespełnienia przez zgłoszone jednostki minimalnych wymagań 

godnych nagrodzenia. 

26. Członkowie Kapituły afiliowani przy Instytutach uczestniczących w Konkursie są wyłączeni 

z oceny wniosku danego instytutu. Za afiliację uznaje się pozostawanie doktorantem lub 

uczestnikiem studiów III stopnia bądź szkoły doktorskiej, wszczęcie przewodu doktorskiego 

w danym instytucie lub zatrudnienie w nim (w tym również w niepełnym wymiarze godzin). 

27. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie 

i miejscu wskazanym przez Organizatorów. 

28. W sprawach spornych dotyczących Konkursu, rozstrzygający głos posiadają członkowie 

Kapituły. 


