Zarządzenie nr 17/2014
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium
doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na WNZKŚ
od roku ak. 2015/2016

Na podstawie § 3 u.3 Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia
wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
oraz uchwały nr 31/2014 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska , po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałową Radę Doktorantów, ustala się co następuje
§1
Od roku akademickiego 2015/2016 ustalam na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska szczegółowe kryteria
wyłaniania doktorantów rekomendowanych do
zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych opisane w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia .
§2
Traci moc Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku .
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan
Dr hab. Zdzisław Jary prof. UWr

Załącznik nr 1
do uchwały nr 31/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
i zarządzenia nr 17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYŁANIANIA GRUPY 30% NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKS rekomendowanych do
przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
§1
1. Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska przyznaje Rektor na podstawie propozycji Dziekana sporządzonych w oparciu
o listy rankingowe. Dziekan sporządza listy rankingowe po zasięgnięciu opinii komisji
w składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodziekan ds. studenckich,
Kierownik Studiów Doktoranckich Geografii,
Kierownik Studiów Doktoranckich Geologii,
Kierownik Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska,
Przedstawiciel Wydziału Nauk Biologicznych
Przedstawiciel doktorantów Geografii,
Przedstawiciel doktorantów Geologii,
Przedstawiciel doktorantów Ochrony Środowiska.

2. Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składa
Wniosek do kierownika studiów doktoranckich, przedkładając także Kartę osiągnięć
doktoranta, do dnia 30 września każdego roku.
3. Wzór Karty osiągnięć doktoranta stanowi Załącznik A do „ Szczegółowych kryteriów”
§2
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na II i kolejnych latach
studiów może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym
przyznanie stypendium, spełnił łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki:
 wyróżnił się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w poprzednim roku
studiów,
 posiada minimum jedną publikację naukową z listy MNiSW (pod uwagę są brane
także publikacje, które ukazały się na zasadzie „online first”),
 zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do 30
września (decyduje data złożenia indeksu w dziekanacie),

 uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich – średnia ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich nie jest niższa niż 4,5;
• uzyskał pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 nie był karany dyscyplinarnie w roku akademickim, za który nabywa prawo do stypendium.
§3
Oceniany jest dorobek uzyskany w trakcie poprzedniego roku studiów w trzech aspektach:
publikacje naukowe, dydaktyka, inne osiągnięcia; odpowiednio w następującej proporcji:
• Publikacje naukowe 70%
• Dydaktyka 20%
• Inne 10%
§4
1. W zakresie publikacji naukowych stosuje się punktację według aktualnych w danym roku
zasad punktacji publikacji naukowych przyjętych przez MNiSW. W przypadku udziału w pracy
zbiorowej obowiązuje następująca zasada:
 jedyny lub pierwszy autor – 100% punktów
 współautor – 50% punktów,
przy czym suma punktów za jedną publikację w składanych wnioskach nie może przekroczyć
100%. W pozostałych przypadkach współautorzy są zobowiązani do określenia swojego
udziału procentowego w taki sposób, aby suma punktów wynosiła 100%.
Przy obliczaniu sumy punktów są uwzględniane prace, które ukazały się na zasadzie „online
first”, z tym że wówczas nie mogą być one przedstawione w kolejnym roku lub po formalnym
opublikowaniu. Komisja może przyznać punkty za publikacje w czasopismach nie
znajdujących się na aktualnych listach MNiSW, przy czym liczba punktów za pojedynczą
publikację nie może przekroczyć 5.
Liczba punktów za monografie i/lub rozdziały w monografiach oraz artykuły w czasopismach
spoza list czasopism MNiSW nie może być większa niż liczba punktów za publikacje
w czasopismach z list A, B i C MNiSW.
a. Ocena całkowita – osoba z najwyższą liczbą punktów za publikacje w danej grupie
(roczniku studiów doktoranckich) uzyskuje udział procentowy w ocenie końcowej 70 %;
kolejne osoby uzyskują udział procentowy do oceny końcowej proporcjonalnie do własnego
dorobku, gdzie odniesieniem jest liczba punktów uzyskana przez pierwszą osobę na liście.
2. W zakresie osiągnięć dydaktycznych uwzględnia się w szczególności:
a. liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych w poprzednim roku studiów
doktoranckich (dotyczy zajęć samodzielnie przeprowadzonych), przy minimalnej liczbie 10
godzin ‐ jako obowiązkowe minimum – 0 punktów, po 1 punkcie za każde kolejne 5
zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych; tym samym maksymalnie można uzyskać 16
punktów (za 90 zrealizowanych godzin),
b. prowadzenie zajęć w ramach DFN (1 pkt/)
3. W zakresie innych osiągnięć badawczych uwzględnia się:
a. udział czynny w konferencjach; rangę konferencji ocenia Komisja stypendialna, przyznając
punkty za udział w skali od 1 do 5,

b. projekty badawcze i stypendia na badania naukowe:
• otrzymanie i realizacja grantu ‐ NCN, NCBiR, 7RP, FNP, Horyzont 2020 (10 pkt),
• otrzymanie indywidualnego stypendium na badania naukowe (5 pkt),
• udział w grancie badawczym w charakterze wykonawcy (3 pkt). Uczestnictwo
w grancie musi mieć charakter sformalizowany.
§5
Przy ocenie wniosku pod uwagę brane będą jedynie te osiągnięcia, które zostały
należycie udokumentowane:
• uczestnictwo w konferencjach – potwierdzenie abstraktem, planem konferencji lub
zaświadczenie od organizatorów;
• publikacje naukowe – pierwsza strona publikacji
• granty – zaświadczenie od kierownika grantu, w przypadku bycia kierownikiem
oświadczenie wraz z podaniem numeru umowy,
• dydaktyka ‐ potwierdzona przez dyrektora ds. dydaktycznych
§6
Punktowane będą tylko te przejawy działalności naukowej i dydaktycznej, które miały
miejsce w roku akademickim poprzedzającym rok, na które przyznawane jest stypendium.
§7
O pozycji doktoranta na liście rankingowej decyduje ogólna liczba punktów.
§8
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych doktorant może złożyć do
przewodniczącego Komisji, szczegółowo uzasadnione i udokumentowane, pisemne
zastrzeżenia do ogłoszonej listy rankingowej. Zastrzeżenia doktoranta są niezwłocznie
rozpatrywane przez Komisję. Stanowisko Komisji ‐ ustalone w wyniku rozpatrzenia
zastrzeżeń jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
§9
Zapisy zawarte w niniejszym regulaminie zostały uzgodnione z przedstawicielami
doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska.

