
 

 

 
 
 
 
 

Wrocław, dnia 24 października 2017 r. 
 

 

UCHWAŁA nr 143/2017 
 RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII  

z dnia 24 października 2017 r. 
 

w sprawie Zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego  

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  

obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019 

 
Rada Wydziału Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. zatwierdziła poniższe 

Zasady przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019. 

 
Do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego rekomendowani są wszyscy 

doktoranci, którzy spełnili warunki określone w Zarządzeniu nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.  

 

Wniosek należy złożyć do 30 września w Dziekanacie Wydziału.  

Zwiększenie stypendium może być przyznane nie więcej niż 30% doktorantów znajdujących się w 

grupie najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, wyłonionych na 

podstawie złożonych wniosków. 

 

Na pierwszym roku studiów doktoranckich zwiększenie stypendium jest przyznawane maksymalnie 

30% najlepszych doktorantów wybranych na podstawie listy rankingowej z postępowania 

rekrutacyjnego, którzy posiadają wyróżniające osiągnięcia w  pracy badawczej i dydaktycznej wg 

poniższych kryteriów: 

 2,5 pkt. za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie indeksowanym  

 1 pkt. za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie naukowym nieindeksowanym  

 0,5 pkt. za współautorstwo komunikatu na konferencji naukowej, 

 za odbycie długoterminowego zagranicznego stażu naukowego (powyżej 3 miesięcy) – 0,5 pkt. 

 za każdy certyfikat z egzaminu państwowego potwierdzający znajomość języka obcego – 0,5 
pkt. 

 za udokumentowaną aktywną działalność w kole naukowym oraz inną potwierdzoną działalność 
naukową lub dydaktyczną – 0,5 pkt. 

 

Na drugim i kolejnych latach studiów zwiększenie jest przyznawane maksymalnie 30% 

najlepszych doktorantów, którzy zaliczyli bezwarunkowo poprzedni rok studiów w terminie do 30 

września i wyróżniali się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w dwóch poprzednich 

semestrach na podstawie listy rankingowej wg kryteriów podanych w Załączniku nr 1. W przypadku, gdy 



 

 

więcej osób zdobędzie wymaganą ilość punktów decydować będzie liczba punktów zdobytych za 

publikacje, a w następnej kolejności za otrzymane granty.  

 

Stypendium nie jest przyznawane doktorantom, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie studiów 

doktoranckich więcej niż o jeden rok.  

 
Propozycje list rankingowych ogłaszane są przez Dziekana do14 października, w terminie 7 dni od 
ogłoszenia list rankingowych doktoranci powinni zgłosić w Dziekanacie ewentualne uwagi.  

 
 
 
 

           Załącznik nr 1  
do wniosku o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na Wydziale 
Biotechnologii (dotyczy studentów na II i kolejnych latach studiów) 
 
Imię:     Nazwisko:    Data:  

Nr albumu:   Rok studiów doktoranckich: 

Liczba punktów możliwych do otrzymania za poszczególne osiągnięcia zestawiona jest w tabeli: 

Kategoria 
Numer  

załącznika 
Liczba 

punktów 

Średnia 
ocen 

5.0: 8p; 4.5-4.99: 6p; 4.0-4.49: 4p; poniżej: 0p   

P
u

b
lik

ac
je

 

Publikacja oryginalna (o) lub przeglądowa (p), w której doktorant jest pierwszym autorem:  
p(o)=PKTx2 lub p(p)=PKTx1,5  

autorzy, tytuł, czasopismo, rok, nr, strony,  
PKT (liczba punktów ministerialnych), oryginalna czy przeglądowa 

 
 

Publikacja oryginalna (o) lub przeglądowa (p), w której doktorant nie jest pierwszym autorem:  
p(o)=PKTx2/miejsce na liście autorów  lub p(p)=PKTx1,5 /miejsce na liście autorów 

autorzy, tytuł, czasopismo, rok, nr, strony,  
PKT(liczba punktów ministerialnych), miejsce na liście autorów 

 
 

dodatkowo: współautorstwo publikacji za więcej niż 40 PKT 10p  

 autorzy, tytuł, czasopismo, rok, nr, strony, PKT   

 

Pozostałe dokonania, punktowane zgodnie z aktualną punktacją przyznawaną jednostką naukowym przez MNiSW, 
np. rozdział w monografii w języku polskim – 4p, w języku angielskim – 5p, publikacja w recenzowanych 
materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science – jak za najlepiej punktowane 
czasopismo krajowe nieposiadające IF. Uwzględniane będą tylko publikacje recenzowane. 

 autorzy, tytuł, czasopismo, rok, nr, strony   

P
at

en
ty

 Złożenie wniosku o patent: 2p 

nazwa patentu, autorzy, data   

Otrzymanie patentu: 10p 

 nazwa patentu, autorzy, data   

K
o

n
f

er
en

cj
e 

n
au

k

o
w

e Plakaty: pierwszy lub prezentujący autor 4p, pozostali 2p (maksymalnie 5 plakatów)  

autorzy, tytuł, konferencja, rok   



 

 

Referaty: osobiste wygłoszenie, konferencja międzynarodowa 8p, konferencja krajowa 6p, współautorstwo referatu 
wygłoszonego przez inną osobę 3p 

autorzy, tytuł, konferencja, rok   

G
ra

n
ty

, p
ro

je
kt

y 

Złożenie wniosku o grant (np. NCN,FNP, itp.) jako kierownik projektu: 5p 

numer i tytuł grantu, rok   

Zakwalifikowanie do finansowania grantu (np. NCN,FNP, itp.) w charakterze kierownika projektu: 8p 

numer i tytuł grantu, rok   

Kierowanie grantem (np. NCN,FNP, itp.) na badania własne: 4p 

numer i tytuł grantu, rok   

Uzyskanie innego grantu badawczego, maksymalnie 2 granty: 2p 

numer i tytuł grantu, rok   

Staże 
Staże krajowe i zagraniczne co najmniej miesięczne: 6p, do miesiąca: 3p 

   

Dyda-
ktyka 

 
Liczba godzin dydaktycznych (w tym zajęcia w szkołach): p=liczba godzin/15 (maks. 90godz. - 6p) 

   

A
kt

yw
n

o
ść

 Udział w konferencjach studenckich, festiwalach nauki, samorządach i kołach naukowych, organizacja konferencji, 
publikacje bez punktów MNiSW, uzyskanie zewnętrznego stypendium konferencyjnego  
1p za dany rodzaj aktywności (maksymalnie 3 aktywności) 

opis aktywności   

 
 

   SUMA PUNKTÓW: …….… 
Podpis Doktoranta 
 
 
Doktorant traci prawo do przyznanego zwiększenia stypendium doktoranckiego w przypadku: 

 skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 

 rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

 uzyskania stopnia naukowego doktora, 

 zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 

 ukończenia studiów doktoranckich, 
 
Załączniki do wniosku: 
 tabela podsumowująca punkty (zgodnie ze wzorem powyżej), 
 zaświadczenie o średniej ze studiów doktoranckich za ostatni rok studiów (należy mieć zaliczony 

poprzedni rok), 
 pierwsza strona publikacji wraz z podanymi PKT (punkty ministerialne); liczy się data AKCEPTACJI 

publikacji artykułu, która musi być wyraźnie podana, 
 potwierdzenie złożenia wniosku o patent lub jego otrzymania, 
 zaświadczenie od organizatorów lub fragment materiałów konferencyjnych potwierdzający udział w 

konferencji krajowej/międzynarodowej (kopia plakatu nie jest wystarczającym potwierdzeniem), 
preferencyjnie należy załączyć kopię pierwszej strony lub okładki materiałów konferencyjnych oraz 
kopię strony ze streszczeniem z podkreślonym nazwiskiem osoby składającej wniosek; z 



 

 

przedstawionych dokumentów musi jasno wynikać czy było to wystąpienie ustne czy w formie 
plakatu; musi być zaznaczona data konferencji, 

 pierwsza strona wniosku o grant NCN/FNP/itp. w charakterze kierownika projektu, 
 zaświadczenie o zakwalifikowaniu do finansowania grantu NCN/FNP/itp. w charakterze kierownika 

projektu, 
 zaświadczenie o zakwalifikowaniu do finansowania innego grantu/projektu (dotyczy również grantu 

wydziałowego), 
 sprawozdanie z ostatnich dwóch semestrów studiów doktoranckich lub odpowiednie zaświadczenie 

z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz średnią, 
 zaświadczenie o aktywności (kategorie podane w tabeli),  
 zaświadczenie o odbytym stażu krajowym lub zagranicznym. 

Nie ma możliwości uzupełniania wniosku po 30 września, dokumenty niekompletne nie będą brane pod 
uwagę. 
 
 

 
 

          Dziekan 

 Wydziału Biotechnologii 

 


