SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYŁANIANIA GRUPY 30% NAJLEPSZYCH
DOKTORANTÓW
na II, III, IV roku Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska od roku akademickiego 2012/2013.

zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w
Uniwersytecie Wrocławskim i par. 3 ust. 3 Regulaminu Rada Wydziału ustaliła Szczegółowe
kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów
Doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska od roku akademickiego 2012/2013.

§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 doktorantów Geografii,
•
Przedstawiciel doktorantów Geologii,
•
Przedstawiciel doktorantów Ochrony Środowiska.
2.
Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenie stypendium doktoranckiego składa
Wniosek (Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego) do
kierownika studiów doktoranckich, przedkładając także Kartę osiągnięć doktoranta, do dnia 5
października każdego roku.
3.

Wzór Karty osiągnięć doktoranta stanowi Załącznik A do „ Szczegółowych kryteriów”
§2

1.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na II, III i IV roku
studiów może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym
przyznanie stypendium, spełnił łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki:
•
•
•

wyróżnił się osiągnięciami w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku
studiów,
posiada minimum jedną publikację naukową (pod uwagę brane będą publikacje
punktowane z listy MNiSW, publikacje „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 – 50%,
Dydaktyka – 20%,
Inne osiągnięcia – 30%.

§4
1.

W zakresie publikacji naukowych stosuje się punktację według zasad punktacji
publikacji naukowych przyjętą przez MNiSW. W przypadku udziału w pracy zbiorowej
będzie brany pod uwagę udział procentowy potwierdzony przez pierwszego autora lub
“corresponding author” (np. udział 30% w pracy za 27 punktów – 9 punktów na konto
kandydata), uwzględniane będą prace „online first”, z tym że wówczas nie mogą być
one przedstawione w kolejnym roku lub po formalnym opublikowaniu.
a. Ocena całkowita – osoba z najwyższą liczbą punktów za publikacje w danej grupie
(roczniku studiów doktoranckich) uzyskuje udział procentowy w ocenie końcowej 50
%; 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, ustalonej przez Radę Wydziału jako obowiązkowe minimum – 0
punktów, po 1 punkcie za każde kolejne 6 zrealizowanych godzin zajęć
dydaktycznych; tym samym maksymalnie można uzyskać 15 punktów (za 90
zrealizowanych godzin),
b. opinię osoby, która sprawuje nadzór nad prowadzoną przez doktoranta dydaktyką;
punktację w skali od 0 do 5 punktów przyznaje komisja po zapoznaniu się z opinią
osoby nadzorującej dydaktykę.

3.

W zakresie innych osiągnięć 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:
i. przygotowanie wniosku – NCN, NCBiR, Przedsiębiorczy Doktorant, Grant
Plus, FNP, 7RP (5 pkt), w przypadku przygotowywania wniosku przez więcej
niż jedną osobę, liczbę punktów dzieli się przez liczbę osób zaangażowanych
w jego przygotowanie;
ii. otrzymanie grantu - NCN, NCBiR, 7RP, FNP (10 pkt),
iii. otrzymanie stypendium na badania naukowe - Grant Plus, Przedsiębiorczy
Doktorant (5 pkt),
iv. udział w grancie badawczym w charakterze wykonawcy (3 pkt),
c. popularyzacja nauki:
i. organizacja szkoleń (1 pkt),
ii. organizacja warsztatów (1 pkt),prowadzenie zajęć w ramach DFN (1 pkt/
warsztat, pokaz itp),
iii. inne (1 pkt),
d. staże:
i. krótkoterminowe (do 1 m-ca):


krajowe (2 pkt),



zagraniczne (4 pkt),

ii. długoterminowe ( powyżej 1 m-ca):


krajowe (4 pkt),



zagraniczne (6 pkt),

e. organizacja konferencji (punktowana będzie funkcja: przewodniczący, zastępca,
sekretarz konferencji):
i. krajowa (2 pkt),
ii. międzynarodowa (4 pkt),
iii. szkolenia (za każdy dzień szkolenia - 1 pkt).

§5
1.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane będą jedynie te osiągnięcia, które zostały
należycie udokumentowane:
a. uczestnictwo w konferencjach – potwierdzenie abstraktem, planem konferencji
lub zaświadczenie od organizatorów,
b. uczestnictwo w szkoleniach/kursach/stażach – zaświadczenie od organizatorów
lub promotora/opiekuna naukowego,

c. publikacje naukowe – pierwsza strona publikacji,
d. granty – zaświadczenie od kierownika grantu, w przypadku bycia kierownikiem
oświadczenie wraz z podaniem numeru umowy,
e. organizacja konferencji, warsztatów, kursów – zaświadczenie od Dyrektora
Instytutu lub Kierownika Studiów Doktoranckich,
f. działalność w organizacjach uczelni – zaświadczenie z dziekanatu lub Działu
Młodzieżowego,
g. wprowadzanie autorskich pomocy dydaktycznych i innowacyjnych form przekazu
treści merytorycznej – zaświadczenie od koordynatora prowadzonego
przedmiotu,
h. czynny udział w pracach Kół Naukowych – zaświadczenie od opiekuna koła
naukowego.
§6
Punktowane będą tylko te przejawy działalności badawczo – 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
Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje Doktorantowi odwołanie do Rektora.

§9
Zapisy zawarte w niniejszych Szczegółowych kryteriach zostały uzgodnione z przedstawicielami
doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska.

Wrocław, dn. 19.09.2012 r.

