Gdańsk, 2 II 2015
Szanowni Doktoranci!
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziałowej Komisji
Stypendialnej przyznającej stypendia dla najlepszych doktorantów na rok akademicki
2014/2015, na mocy decyzji Prorektor ds. Kształcenia, prof. UG, dr hab. Anny
Machnikowskiej z dn. 12 stycznia 2015 (nr decyzji: R400/3/2015) i późniejszych ustaleń
pomiędzy

Wydziałową

Radą

Doktorantów,

Wydziałową

Komisją

Stypendialną,

Prodziekanem ds. nauki prof. UG, dr hab. Stanisławem Rośkiem a Prorektor ds. Kształcenia
prof. UG, dr hab. Anną Machnikowską, podjęto następujące kroki:
1. powołano ponownie Wydziałową Komisję Stypendialną w składzie:
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek - przewodniczący WKS
Paulina Pohl
Marta Tymińska
Joanna Kiedrowska;
2. w konsekwencji decyzji o uchyleniu stypendiów dla najlepszych doktorantów w części
dotyczącej semestru letniego nowo powołana WKS - zgodnie z zaleceniem Pani Prorektor
Machnikowskiej - ponownie rozpatrzy złożone w październiku wnioski o przyznanie
stypendium dla najlepszych doktorantów i wyda stosowne decyzje dotyczące przyznania
stypendium w okresie od marca 2015 do lipca 2015.
WKS sprawdzi ponownie wnioski w oparciu o dotychczasowe kryteria przyznawania
stypendiów, obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Filologicznym, czyli
o te same kryteria, na podstawie których Komisja przyznała stypendia w październiku 2014.
W związku z nieprecyzyjnymi informacjami zawartymi w samym wniosku o przyznanie
stypendium, doktoranci dostają możliwość uzupełnienia dokumentacji swoich osiągnieć.
Każde osiągnięcie wpisane do wniosku, musi być udokumentowane stosownym
zaświadczeniem, w przeciwnym razie nie będzie ono punktowane przez WKS. Oznacza to,
że w terminie od 3 do 17 lutego 2015 roku, każdy doktorant, który złożył

w październiku wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów może
uzupełnić swoją teczkę o niedołączone wcześniej załączniki, tj.:
* zaświadczenia dotyczące udziału w konferencjach,
* zaświadczenia o przyjęciu publikacji do druku,
* teksty publikacji lub ksero stopki redakcyjnej i spisu treści, poświadczające o wydaniu
publikacji,
* zaświadczenia o członkostwie w organizacjach studenckich,
* zaświadczenia dokumentujące osiągnięcia artystyczne,
* zaświadczenia dokumentujące aktywność dodatkową.
Komisja zapewnia doktorantom, o ile pojawi się taka potrzeba, możliwość sprawdzenia
swoich załączników w terminie 3-17 lutego, celem ustalenia, które zaświadczenia nie zostały
dołączone do wniosku.
Sprawdzić swoje załączniki oraz dołączyć brakujące dokumenty będzie można
w Dziekanacie FSD, u Pani Joanny Oleszek w dniach i godzinach przyjęć interesantów
(wtorki-piątki 10.00-13.00 za wyjątkiem dn. 13.02.2015).
WKS podkreśla, że materiał zgromadzony we wniosku może zostać jedynie
uwierzytelniony. Żadne nowe, nie ujęte we wcześniejszym wniosku osiągnięcia nie mogą
zostać dodane przez doktoranta i nie będą uwzględniane przez WKS przy ponownej
weryfikacji wniosków.
Doktoranci, którzy nie złożyli wniosku w wyznaczonym terminie w październiku, nie mogą
złożyć wniosku w terminie lutowym. Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski złożone
w pierwszym terminie.
WKS ponownie rozpatrzy wszystkie wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych
doktorantów i wyda decyzje do końca lutego 2015 r.
WKS na obecnym etapie prac nie dopatrzyła się uchybień w ocenie wniosków przez
poprzednią Komisję. Oznacza to, iż punkty zostały przyznane sprawiedliwie, poza sytuacją
nieuwzględnienia

osiągnięć,

które

nie

zostały

udokumentowane

odpowiednim

zaświadczeniem. Istnieje więc niewielkie prawdopodobieństwo, by punktacja opublikowana

w listopadzie 2014 roku została obniżona. Co za tym idzie, istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo, aby ktokolwiek kto otrzymał świadczenie na mocy poprzedniej decyzji
utracił je w semestrze letnim. W przypadku gdyby taka sytuacja miała miejsce, Rada
Doktorantów deklaruje pomoc każdemu doktorantowi, który stypendium utracił, w postaci
wsparcia przed Komisją Odwoławczą czy w negocjacjach z Rektorem.
W wyniku weryfikacji wniosków liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania
stypendiów może się zwiększyć, w związku z tym mogą ulec zmianie kwoty stypendium
wypłacanego w semestrze letnim.
Wyjątek będą stanowić wnioski zawierające nieprawdziwe dane, tj. wskazujące artykuły,
których doktorant nie napisał, konferencje w których nie uczestniczył, itd. W powyższym
przypadku, stypendium nie zostanie przyznane, nawet jeśli poprzednia decyzja była
pozytywna. Ponadto doktorant w oparciu o § 5 ust. 11 regulaminu przyznawania pomocy
materialnej doktorantom UG zostanie wezwany do zwrotu stypendium pobieranego
od października 2014 do lutego 2015 wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
otrzymania wezwania do zwrotu świadczenia. Rada zaś skieruje przeciw doktorantowi
sprawę do Komisji Dyscyplinarnej UG.
Mając na uwadze powyższe, WKS wzywa osoby, które celowo wpisały do wniosku dane
nieprawdziwe, o dobrowolne wycofanie swoich wniosków stypendialnych i zrzeczenia się
pobierania stypendium naukowego od 1 marca 2015 roku. Wobec osób, które dobrowolnie
się zrzekną stypendium Rada nie wyciągnie konsekwencji prawnych.
WKS informuje również, że nowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych
doktorantów
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dofinansowanie zadań projakościowych zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Radę
Doktorantów, Odwoławczą Komisję Stypendialną oraz po zatwierdzeniu przez Panią
Prorektor ds. Kształcenia zostaną opublikowane na początku semestru zimowego. Nowe
kryteria będą obowiązywały przy przyznawaniu stypendiów na rok akademicki 2015/2016.
Ponownemu rozpatrzeniu nie podlegają wnioski o przyznanie dotacji projakościowej.

Przyjęty kalendarz działań:
3-17 lutego - termin uzupełniania dokumentacji załączonej do wniosku o przyznanie
stypendium dla najlepszych doktorantów
3-12 i 17 lutego w godz.10.00-13.00 - możliwość sprawdzenia dołączonych do wniosku
załączników
18-27 lutego - weryfikacja wniosków przez WKS
2 marca - ogłoszenie listy rankingowej
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kierować je na adres
mailowy Wydziałowej Rady Doktorantów: wrd.fsd.ug@gmail.com.
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek - przewodniczący WKS
Paulina Pohl
Marta Tymińska
Joanna Kiedrowska

