
 

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE  

(Zarządzenie Rektora nr 173 z 11 września 2014 r.) 

 

Kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. uzyskał co 

najmniej 70 pkt. 

 
2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów może być przyznane 

doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazał się 

zaangażowaniem w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, 

w  realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę oraz wykazał się 

znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej* w 

roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.   

 
 

a. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych: 
1. Merytoryczna i dydaktyczna wartość konspektów zajęć dydaktycznych: na podstawie 

punktacji przyznanej przez opiekuna naukowego, maksymalnie 10 pkt 

2. Sposób i forma prowadzenia zajęć dydaktycznych: na podstawie punktacji przyznanej 

przez opiekuna naukowego, maksymalnie 10 pkt 

 

b. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę: 

1. Współudział w innych programach badawczych: grant zewnętrzny 10 pkt za każdy 

program badawczy, grant w ramach podstawowej działalności statutowej PDS 5 pkt 

2. Współautorstwo publikacji jednostki: według punktacji ministerialnej z wykazu  

cz. A lub B wybranych czasopism MNiSW, w przypadku pierwszego autora podwójna 

wartość punktowa. 

3. Prezentacja osiągnięć jednostki w formie wykładów lub plakatów: 2 pkt za każdy 

wykład lub plakat, w przypadku pierwszego autora podwójna wartość punktowa 

 

c. Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 
1. Terminowa realizacja programu badań: na podstawie punktacji przyznanej przez 

opiekuna naukowego, maksymalnie 10 pkt 

2. Terminowa realizacja pracy doktorskiej: punktacja przyznana przez opiekuna 

naukowego, maksymalnie 10 pkt (w przypadku doktoranta, któremu przedłużono 

okres odbywania studiów Komisja przyznaje 0 pkt) 

 

*Znaczące postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej- 

wymagane jest oświadczenie opiekuna naukowego 
(W przypadku braku oświadczenia opiekuna naukowego o znaczących postępach 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego nie będzie rozpatrywany) 

 
 


