
 
 
 
 
 
 

 
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

 
 

szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych 

doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 

 

§1 
 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału 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,


 Przedstawiciel doktorantów Geografii,


 Przedstawiciel doktorantów Geologii,



2. Zarejestrowany w systemie USOSWeb i wydrukowany wniosek o przyznanie 

stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z załącznikiem nr 1 doktoranci 

składają w dziekanacie. 
 

3. Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów ustala Rektor na podstawie 

propozycji dziekana, w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

 
§2 

 
Stypendia dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich 

 
1. Klasyfikacja doktorantów zostanie przeprowadzona na podstawie listy rankingowej 

sporządzonej w oparciu o liczbę punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego na studia 



doktoranckie. Na liście rankingowej mogą znaleźć się tylko osoby, które z egzaminu 

wstępnego uzyskały ocenę bardzo dobrą (5,0). 
 

2. Do stypendium zostanie przedstawiona Rektorowi kandydatura jednego doktoranta, z 

każdego kierunku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska. 
 

3. W przypadku, gdy do otrzymania stypendium zakwalifikuje się więcej niż jedna 

osoba, Komisja Stypendialna, o której mowa w § 1, jest zobligowana do wskazania 

Beneficjenta stypendium. 
 

4. Łączna suma środków przewidzianych na stypendia dla najlepszych doktorantów 

na pierwszym roku nie może być wyższa niż 10% ogólnej puli środków 

otrzymanych przez Wydział z przeznaczeniem na ten cel. 

 

§3 
 

Stypendia dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich 
 

 

1. Na stypendia dla najlepszych doktorantów dla II, III i IV roku wszystkich 

studiów doktoranckich przeznacza się łącznie co najmniej 90% ogólnej puli 

środków przyznanych Wydziałowi: 
 

 dla doktorantów II roku Studiów Doktoranckich Geografii, Geologii i 

Ochrony Środowiska co najmniej 30% puli ogólnej,


 dla doktorantów III roku Studiów Doktoranckich Geografii, Geologii i 

Ochrony Środowiska co najmniej 30% puli ogólnej,


 dla doktorantów IV roku Studiów Doktoranckich Geografii, Geologii i 

Ochrony Środowiska co najmniej 30% puli ogólnej.


2. Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów 

może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium, spełnił łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki: 
 

 zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do 30 

września (decyduje data złożenia indeksu w dziekanacie),


 uzyskał za poprzedni rok studiów bardzo dobre lub dobre wyniki z 

przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich – średnia ocen z 

zaliczeń i egzaminów nie jest niższa niż 4,5,


 jest autorem lub współautorem minimum jednej publikacji:


a) II rok – z listy MNiSW, 
 

b) III rok – artykułu punktowanego minimum 6 punktami, 
 

c) IV rok – artykułu z listy filadelfijskiej (ISI Master Journal List), 
 

 Uzyskał pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego.



§4 
 
1. Punktowane będą tylko te przejawy działalności naukowo-dydaktycznej, które miały 

miejsce w roku akademickim poprzedzającym rok, na które przyznawane jest 

stypendium. 
 
2. W przypadku braku wniosków na poszczególnych latach pula środków na 

stypendia przeznaczona zostanie do puli ogólnej. 

 

§5 
 

O pozycji doktoranta na liście rankingowej decyduje ogólna liczba punktów, na 

którą składają się: 
 
1) liczba punktów za publikacje wyliczona wg listy MNiSW; pod uwagę będą brane prace 

opublikowane, przyjęte do druku oraz prace dostępne w Internecie na zasadzie 

„online-first” (§4); kopie stron tytułowych prac należy dołączyć do wniosku (jako 

pierwszy autor doktorant otrzymuje 100% punktów, jako każdy kolejny 50% 

punktów za publikację); 
 
2) liczba punktów za poster konferencyjny – 1 punkt za poster w języku polskim, 2 

punkty za poster w języku obcym (potwierdzenie posteru abstraktem lub 

programem konferencji); 
 
3) liczba punktów za udział czynny w konferencji naukowej (z wystąpieniem): 

ogólnopolskiej – 2 punkty, zagranicznej – 4 punkty (potwierdzenie udziału 

abstraktem lub programem konferencji); 
 
4) liczba punktów za inne wystąpienia o tematyce naukowej lub popularnonaukowej 

– max. 3 wystąpienia w roku (np. PTG) – 0,5 pkt (potwierdzenie wystąpienia); 
 
5) liczba punktów za artykuł popularnonaukowy – max. 3 publikacje roku – 0,5 punktu (§ 4); 

kopie stron tytułowych prac należy dołączyć do wniosku (jako pierwszy autor doktorant 

otrzymuje 100% punktów, jako każdy kolejny 50% punktów za publikację). 

 

§6 
 

1. Przy ocenie wniosku brane będą pod uwagę jedynie te osiągnięcia, które 

zostały należycie udokumentowane. 
 

2. Każda publikacja może stanowić tylko raz podstawę uzyskiwania 

stypendium niezależnie od formy. 

 

§7 
 

Doktorant traci prawo do stypendium dla najlepszych doktorantów w 

następujących przypadkach: 
 

1) skreślenia z listy doktorantów – od miesiąca następującego po dacie skreślenia; 
 

2) ukończenia studiów przed upływem okresu, na który zostały przyznane świadczenia – 

od miesiąca następującego po dacie ukończenia studiów; 



3) zawieszenia prawa do korzystania ze stypendium dla najlepszych 

doktorantów prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej – z dniem 

określonym w orzeczeniu. 

 

§8 
 

Zapisy zawarte w niniejszym regulaminie zostały uzgodnione z przedstawicielami 

doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. 

 
 

 

Wrocław, 04.07.2016 



Załącznik nr 1 
 

 

Warunki konieczne – zgodne z regulaminem przyznawania stypendiów dla 

najlepszych doktorantów: 

 

1. Średnia z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów doktoranckich: ……………. 
 

 

……………………………………………………………….. 
 

Poświadczenie kierownika studiów doktoranckich 
 
 
 

 

2. Opinia promotora lub opiekuna naukowego: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………

… 
 

Poświadczenie promotora lub opiekuna 
 
 
 
 
 

 

3. Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej 

Liczba wykonanych godzin ………………………….. 

 
 

 

……………………………………………………….. 
 

Poświadczenie dyr. ds. dydaktycznych 



4. 
 

 Kryterium oceny Punkty 
   

1 Publikacje wg listy MNiSW  
   

2 Postery konferencyjne  
   

3 Konferencje naukowe  
   

4 Inne wystąpienia o tematyce naukowej lub popularnonaukowej  
   

5 Artykuły popularnonaukowe  
   

 SUMA aa  
   

 

Wykaz publikacji proszę zamieścić na odwrotnej stronie wniosku. 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, dnia …………………….... 
 

 

Zatwierdzam: ……………………………………………………… 


