
 

      

 

 

 

 

 

   Uchwała Nr 30 /2017 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

    z dnia 22 września 2017 roku  

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów   

pierwszego roku studiów w roku ak. 2017/2018   

      

 

Na podstawie § 3 u.3  Zarządzenia  nr 73/2017  Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego Rada 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala co 

następuje : 

 

       § 1.  

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  opiniuje pozytywnie wniosek w 

sprawie określenia szczegółowych kryteriów zwiększenia stypendium  doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów  pierwszego  roku 

studiów  w roku ak. 2017/2018.   

 

§ 2.  

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

      Przewodniczący Rady Wydziału  

      Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

              Dziekan  

 

 

 

 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_uniwr&id_dzi=15&id_zal=5724&id_dok=4277&nazwa_pliku=Uchwa-a-Nr-109-2011-Senatu-UWr-z-dnia-30.11.2011-r.-w-sprawie-utworzenia-w-UWr-Uczelnianiego-Systemu-Zapewniania-Jako-ci-Kszta-cenia.pdf


2 

 

     

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

(dla doktorantów I roku w roku akad. 2017/2018) 

 

 
1.Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych może otrzymać doktorant na I roku studiów doktoranckich, który spełnił 

łącznie warunki: 

a) wyróżnił się osiągnięciami w pracy badawczej  

b) wyróżnił się osiągnięciami  w pracy dydaktycznej  

Liczba osób przedstawionych do przyznania stypendium nie może przekraczać 30% 

doktorantów I roku na poszczególnych  studiach doktoranckich.  W przypadku, gdy na 

ostatnim miejscu listy 30% przedstawionych do przyznania stypendium znajduje się więcej 

osób z taką samą liczbą punktów, o kolejności na liście rankingowej kandydatów 

rekomendowanych do otrzymania stypendium decyduje Wydziałowa Komisja Doktorancka 

do spraw opiniowania wniosków o przyznawanie stypendium doktoranckiego , która 

podejmując decyzję bierze pod uwagę w pierwszej kolejności liczbę punktów przyznaną za 

publikacje opublikowane lub przyjęte do druku, a następnie czynny udział w aktywności 

dydaktycznej.   

 

 

2. Punkty przyznawane są według poniższych zasad: 

 

L.p. Wykaz aktywności naukowej i dydaktycznej doktoranta zgodnie z załączoną 
dokumentacją 

Liczba 
punktów 

1. Publikacje w czasopismach naukowych  
 
 

 publikacja w czasopiśmie umieszczonym w częściach A,B i C 
wykazu  MNiSzW   

 
 

 autorstwo monografii naukowej 
 

 rozdział monografii naukowej  
 

 redakcja naukowa monografii 
 

 recenzowana publikacja naukowa  w języku innym niż polski, 
opublikowana w czasopiśmie naukowym niewymienionym  
w wykazie czasopism naukowych MNiSzW 
 

 publikacja  naukowa opublikowana w recenzowanych 
materiałach  z międzynarodowej konferencji naukowej 
uwzględniona w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu 
międzynarodowym  

 

 recenzowana publikacja naukowa w języku polskim 
opublikowana w czasopiśmie naukowym niewymienionym w 
wykazie czasopism naukowych MNiSzW 
 

 publikacje popularno-naukowe 

 
Wg punktacji  

zgodnej z  
 aktualnym  
wykazem 
MNiSzW 

 
25 pkt 

 
6 pkt 

 
4 pkt 

 
 

5 pkt 
 
 
 

5 pkt 
 
 
 
 

3 pkt 
 
  

2 pkt 
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2 Konferencje naukowe  
Punkty za dany wygłoszony referat lub przedstawiony poster przyznawane są tylko raz 
niezależnie od tego na jak wielu konferencjach referat był wygłoszony lub został 
przedstawiony poster. 
 
Udział w międzynarodowej konferencji naukowej  

 referat – czynny udział 
 poster – czynny udział 
 współautorstwo posteru lub referatu  

 
Udział w krajowej konferencji naukowej  

 referat – czynny udział 
 poster – czynny udział 
 współautorstwo posteru lub referatu  

 

 
 
 
 
 

max 3 
3 
2 
1 
 

max 2 
2 
1 

0,5 

3 Projekty badawcze 
 Uzyskanie grantu lub projektu finansowanego ze środków UWr 
 Udział w projektach lub grantach finansowanych ze środków zewnętrznych – 

granty lub projekty przyznawane w drodze konkursu ze środków zewnętrznych 
np. NCN, NCBiR, MNiSzW itp. lub organizowane przez instytucje unijne, a 
także granty lub projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, 
rządowych.  

 Uzyskanie projektu lub grantu finansowanego ze środków zewnętrznych 
przyznawanego w drodze konkursu np. granty lub projekty badawcze zlecane 
przez Narodowe Centrum Nauki (np. PRELUDIUM) lub MNiSzW (np. 
Diamentowy Grant),  a także granty lub projekty organizowane przez 
instytucje unijne oraz granty lub projekty finansowane ze środków instytucji 
samorządowych, rządowych. 

 
3 
 
5 
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3 Czynny udział w działalności popularno-naukowej  
 Festiwal Nauki; 
 Noc Muzeów  
 itp. 

 
 

2 punkty za 
każdą 

aktywność 

4 Działalność  samokształceniowa  
 aktywna działalność w kole naukowym  

 pełniona funkcja w kole naukowym  

 
1 pkt  

 2 pkty 

 

2. Wszystkie przedstawione we wniosku aktywności powinny być udokumentowane.  
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         Załącznik  2  

Załącznik A do Szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na Iii kolejnych latach  
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Geologii, Geografii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowiska  

 

  Karta osiągnięć doktoranta w roku akademickim …………………  

 

Nazwisko i imię doktoranta……………………………………………………………………………………………………. 

Studia Doktoranckie  …………………………………………………………………………............................... 

Rok studiów ………………………………………………………………………………..........……..........…….......... 

 

I  W zakresie publikacji naukowych 
Lp. pełna lista autorów, tytuł pracy, nazwa czasopisma, 

strony, rok 

Liczba 

punktów 
wg MNiSW 

Udział 

procentowy w 
przygotowaniu 
publikacji 

    

    

    

 

 

II  W zakresie osiągnięć dydaktycznych: 

1. Liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych w poprzednim roku studiów 

doktoranckich (dotyczy zajęć prowadzonych samodzielnie)……………………….. 

 

2. Opinia osoby, która sprawuje nadzór nad prowadzoną przez doktoranta dydaktyką 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…

……………… 

 

 

III W zakresie innych osiągnięć badawczych  
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a. udział czynny w konferencjach: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

b. projekty badawcze i stypendia na badania naukowe 

 

1.otrzymanie grantu - NCN, NCBiR, 7RP, FNP: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 2.otrzymanie stypendium na badania naukowe - Grant Plus, Przedsiębiorczy    

 Doktorant: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

 3.udział w grancie badawczym w charakterze wykonawcy: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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IV. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia doktoranta, wymienione  

w punktach I – III 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
………………………………………… 
czytelny podpis doktoranta 

 

 


