Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy”
organizowany przez
Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

FORMULARZ KONKURSOWY
Jak wypełnić formularz?
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wypisujesz wszystkie dane, informacje, osiągnięcia oraz wyróżnienie z ostatnich
3 lat, tj. od 1 października 2017 do 30 września 2020 roku. Pamiętaj, że Kapituła
Konkursowa będzie weryfikować każdą informację.
W części A (Dane podstawowe) uzupełnij wszystkie dane.
W części B (Pytania zamknięte - ogólne) maksymalnie możesz uzyskać 10
punktów, po 1 punkcie za każde pytanie.
W części C, znajdują się pytania na temat badań naukowych i popularyzacji
nauki, możesz uzyskać maksymalnie 30 punktów.
W części D (Instytut) odpowiedz na wszystkie pytania, możesz maksymalnie za każde pytanie otrzymać 5
punktów (w sumie 35 punktów). Pamiętaj, że na każdą odpowiedz masz maksymalnie 1000 znaków wraz ze
spacją. Odpowiadaj konkretnie na pytanie.
W części E, znajdziesz pytania odnośnie doktorantów i Samorządu Doktorantów - możesz zdobyć 20 punktów.
W części F wypisz te wszystkie informacje, które są ważne dla twojego Instytut, a nie zostały wcześniej
uwzględnione w innych częściach tabelarycznych. Możesz zdobyć dodatkowe 5 punktów.
a na koniec…

8.

Pamiętaj by podpisać formularz przez Przewodniczącego Samorządu Doktorantów oraz Dyrektora Instytutu PAN
lub osobę upoważnioną przez Dyrektora. Jest to ostatnia strona formularza (część G), którą trzeba
wydrukować, podpisać i zeskanować. Nie drukuj całego dokumentu. Chroń środowisko.
Trzymamy mocno kciuki i życzymy wygranej!
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A. DANE PODSTAWOWE
Nazwa Instytutu PAN
Adres
Imię i nazwisko

Przewodniczącej/ego
Samorządu Doktorantów

Liczba doktorantów

w roku akademickim 2020/2021
(stacjonarni + niestacjonarni)

Ogółem:
Zagranicznych:
Doktorat wdrożeniowy:

max 10 pkt

B. PYTANIA ZAMKNIĘTE

TAK

NIE

B1. Czy instytut uzyskał granty badawcze inne niż krajowe?

☐

☐

B2. Czy Instytut jest dostosowany dla doktorantów z niepełnosprawnościami?

☐

☐

B3. Czy w Instytucie studiują doktoranci z zagranicy?

☐

☐

B4. Czy Instytut gwarantuje studia w języku innym niż ojczysty?

☐

☐

B5. Czy studenci mogą realizować w Instytucie prace licencjackie, inżynieryjne
lub magisterskie?
B6. Czy Samorząd Doktorantów posiada (aktywne)konta w mediach
społecznościowych?
B7. Czy Instytut posiada (aktywne) konta w mediach społecznościowych?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B8. Czy Samorząd Doktorantów udziela się w innych porozumieniach lokalnych
i branżowych?

☐

☐

B9. Czy Instytut był laureatem konkursu PROPAN?

☐

☐

B10. Czy w Instytucie są doktoranci, którzy otrzymali stypendium Prezesa PAN?

☐

☐

uzyskane punkty:
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C. PYTANIA OTWARTE: Badania naukowe

max 30 pkt
punkty

maksymalnie 1000 znaków ze spacją

C1. Zdobyte projekty badawcze. (liczba znaków bez ograniczeń)

nazwa i tytuł projektu + oznacz odpowiednio: rok otrzymania; kierownik: doktorant/pracownik; projekt:
krajowy/zagraniczny

10 pkt

C2. Najważniejsze prace naukowe o charakterze przełomowym/pionierskim, w
których duży udział ma doktorant.
wymień maksymalnie 5

10 pkt

C3. Jakie nagrody i wyróżnienia zdobyli pracownicy Twojego Instytutu PAN?
nie uwzględniaj doktorantów, ich osiągnięcia wypisz w E2

5 pkt

C4. Jakie działania podejmuje Twój Instytut w przypadku popularyzacji nauki?
5 pkt
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max 35 pkt

D. PYTANIA OTWARTE: Instytut

punkty

maksymalnie 1000 znaków ze spacją

D1. Co wyróżnia Twój Instytut od innych jednostek badawczych?
przedstaw zalety Twojego Instytutu

5 pkt

D2. Narzędzia do pracy? m.in. aparatura badawcza, zaplecze naukowe

przekonaj nas, że Twój Instytut ma najlepsze zaplecze naukowe, które przyciągną nowych doktorantów
lub nawiążą nową współpracę

5 pkt

D3. Jaka jest rozpoznawalność Instytutu na arenie międzynarodowej i w kraju?

m.in. organizowanie konferencji międzynarodowych lub krajowych, wydarzenia godne uwagi itp.

D3a. Poza granicami kraju:

D3b. W kraju:
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10 pkt

D3. Jakie przedsięwzięcia podejmuje Twój Instytut by zmobilizować doktorantów do
lepszej i efektywnej pracy??
m.in. nagrody, kursy, szkolenia, warsztaty, dodatkowe wykłady …

D4. Czy Instytut gwarantuje staże dla licealistów, studentów i innych osób? Jeśli tak,
wypisz jakie i dla kogo.

5 pkt

5 pkt

D5. Jaką kategorię naukową otrzymał Instytut?
5 pkt A+, 3 pkt A, 1 pkt B+ i poniżej

5 pkt
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max 20 pkt

E. PYTANIA OTWARTE: Doktoranci

punkty

maksymalnie 1000 znaków ze spacją

E1. Jakie działania organizacyjne były realizowane przez Samorząd Doktorantów?
wymień wszystkie działania, począwszy od tych najważniejszych

5 pkt

E2. Jakie nagrody i wyróżnienia zdobyli doktoranci?
wymień wszystkie, począwszy od tych najważniejszych

5 pkt

E3. Uczestnictwo lub współpraca w kołach naukowych?
wypisz jakie i krótko opisz

5 pkt

E4. Wymień jakie stypendia przysługują doktorantom (przy Instytucie).
napisz jakie i w jakiej kwocie + ewentualne komentarze, jeśli dotyczy
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5 pkt

max 5 pkt

F. DODATKOWE

punkty

maksymalnie 2500 znaków ze spacją

F1. Inne dodatkowe informacje, o których powinniśmy wiedzieć?

wypisz te informacje, które są ważne dla Twojego Instytutu, ale nie zostały wcześniej uwzględnione w
tabelkach
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5 pkt

„Instytut po TYSIĄCkroć najlepszy”
Konkurs organizowany przez
Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

FORMULARZ KONKURSOWY: Podpisy
Nie drukuj całego dokumentu. Wydrukuj tylko tę stronę (część G), podpisz, zeskanuj i dołącz do
formularza konkursowego.
Chroń środowisko.

G. Podpisy

imię i nazwisko
Dyrektor Instytutu PAN

imię i nazwisko
Przewodniczący/a SD

podpis i pieczątka, data

podpis i pieczątka, data
Strona 8 z 8

