
Uchwała nr 52/2017 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 września 2017 r. 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego 

 

Na podstawie § 2 ust. 7 Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na 

stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (Zarządzenie Nr 70/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Doktorantów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego postanawia co następuje: 

 

§1 

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok akademicki. 

§2 

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

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2.  Za wynik bardzo dobry uznaje się uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym 39 punktów 

(co stanowi 60% ich maksymalnej liczby). 

§3 

1. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może otrzymać doktorant, 

który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz w poprzednim roku 

akademickim: 

a) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu pracy doktorskiej, za co 

został oceniony przez opiekuna naukowego/promotora na ocenę bardzo dobrą lub 

dobrą; 

b) wykazał się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych (np.: złożenie wniosku, 

udział lub samodzielna realizacja grantów naukowych, pobyt na stażach i stypendiach) 

za co uzyskał pozytywną ocenę (dobrą lub bardzo dobrą) od kierownika zespołu 

badawczego. 

c) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; 

d) wykazał się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, za co uzyskał 

pozytywną ocenę (dobrą lub bardzo dobrą) kierownika zakładu dydaktycznego.  

2. Ustalenie miejsca na liście rekomendowanych do przyznania stypendium nastąpi na podstawie 

sumarycznej wartości ocen uzyskanych za osiągnięcia wymienione w ust. 1 oraz impact factor 

publikacji, których doktorant jest współautorem, podzielony przez liczbę doktorantów 

Wydziału Chemii będących współautorami publikacji (z okresu roku akademickiego 

poprzedzającego przyznanie stypendium, na podstawie daty  zaakceptowania przez edytora). 

§4 

Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego przed 

końcem szóstego semestru studiów. Niedotrzymanie tego terminu może, jako nieterminowa 

realizacja programu studiów, skutkować wstrzymaniem stypendium (na wniosek kierownika 

studiów doktoranckich, decyzją upoważnionego przez Rektora dziekana). 



§5 

1. Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat, za 

wyjątkiem okoliczności opisanych w ust. 2. 

2. Dla osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego, w przypadku przedłużenia studiów 

doktoranckich o okres odpowiadający czasowi jego trwania, okres pobierania stypendium 

doktoranckiego może zostać przedłużony (przy spełnieniu kryteriów określonych w ust. 3) 

jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy. 

§6 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać kierownikowi studiów doktoranckich 

najpóźniej do dnia 30 września. 

 

Wniosek powinien zawierać: 

a) Oceny wymienione w §3 ust. 1 (kopia karty ocen, odpowiedniej strony indeksu lub wydruk 

z USOS) 

b) Listę publikacji doktoranta z ocenianego okresu z pełną listą ich autorów. 

c) Obliczony dla każdej publikacji współczynnik IF/n (n – liczba doktorantów Wydziału 

Chemii będących współautorami publikacji). 

d) Odpowiedni dokument świadczący o zaakceptowaniu danej publikacji (pierwsza strona 

publikacji lub list od edytora). 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


