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SZCZEGÓŁOWY TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM
DOKTORANCKIEGO O KWOTĘ Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
PROJAKOSCIOWYCH
1. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich II, III i IV roku będą przyznawane na
podstawie oceny postępów w pracy doktorskiej, publikacji, udziału w konferencjach (z
referatem lub posterem) oraz odbytych staży związanych z tematyka pracy badawczej
doktoranta.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku ocena za postępy w realizacji pracy doktorskiej może stanowić
50% ogólnej punktacji i zawiera się w przedziale od 0 do 10 punktów, zgodnie z punktacją
uzyskaną przez uczestnika studiów doktoranckich na corocznym przeglądzie przed Radą
Studium Doktoranckiego w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku.
3. Łączna ocena za publikacje, udział w konferencjach i stażach może stanowić 50% ogólnej
punktacji.
4. Za publikacje wnioskodawca może uzyskać od 0 do 5 punktów – po 1 punkcie za każdą (nie
więcej jednak niż 5 punktów). Za publikację umieszczoną w czasopiśmie z tzw. listy
filadelfijskiej przyznaje się 5 punktów. Oceniane są prace opublikowane w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku złożenia wniosku.
5. Za udział w konferencjach wnioskodawca może uzyskać od 0 do 3 punktów (po 1 punkcie za
każdą (nie więcej jednak niż 3 punkty). Oceniany jest udział w konferencjach, które odbyły
się w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku.
6. Za odbyte staże (odbyte w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku)
wnioskodawca może uzyskać od 0 do 2 punktów (po 1 punkcie za każdy (nie więcej jednak
niż 2 punkty).
7. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich I roku mogą być przyznane na podstawie
wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na studium doktoranckie lub bardzo dobrych
wyników w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich.
8. Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczestnika studiów doktoranckich I roku jest:
a) uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym powyżej 30 punktów (na 50 możliwych) lub
b) uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem.
9. Przy ustalaniu rankingu kandydatów wyżej umieszczeni zostaną kandydaci z punktacją
uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym. O kolejności będzie decydować liczba
uzyskanych punktów. W dalszej kolejności – średnia ze studiów uzyskana przez
doktorantów posiadających dyplom z wyróżnieniem.

