Uchwała nr 31 /2017

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 września 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do
przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie § 2 pkt. 2 u.7 Zarządzenia nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu
Wrocławskiego uchwala co następuje :

§ 1.
Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska -po zasięgnięciu opinii
wydziałowego organu samorządu doktorantów - uchwala szczegółowe kryteria
wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego w
roku akademickim 2018/2019 opisane w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału
Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr
Dziekan

Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 31/2017

Kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania
stypendium doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na
Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
1. Na wniosek dziekana Rada Wydziału kierując się możliwościami finansowymi
wydziału, określa na każdy rok akademicki liczbę stypendiów doktoranckich, o które
będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz proponowaną wysokość
pojedynczego stypendium doktoranckiego

Doktoranci I roku - Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów
doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Doktoranci II i kolejnych lat studiów
stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał średnią ocen w roku
poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż 4,0, wykazał zaangażowanie
w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych oraz postęp
w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, uzyskując w tym zakresie
pozytywną opinię opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich. Warunkiem
koniecznym otrzymania stypendium na III roku jest posiadanie w swoim dorobku
przynajmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej,
w czasopiśmie znajdującym się na jednej z list MNiSW, natomiast uzyskanie stypendium
na IV roku uwarunkowane jest powiększeniem dorobku o przynajmniej jedną
opublikowaną pracę naukową w czasopiśmie z listy A MNiSW (jako autor lub
współautor) lub pracę naukową w czasopiśmie z listy B lub C MNiSW (jako jedyny lub
pierwszy
autor).
Ponadto
warunkiem
koniecznym
otrzymania
stypendium
doktoranckiego na IV roku jest otwarcie przewodu doktorskiego.
Doktoranci w przedłużonym okresie odbywania studiów doktoranckich –
stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który wykazał dalszy postęp
w realizacji pracy doktorskiej, uzyskując w tym zakresie pozytywną opinię opiekuna
naukowego i kierownika studiów doktoranckich oraz powiększył swój dorobek
o przynajmniej jedną opublikowaną pracę naukową w czasopiśmie z listy A MNiSW (jako
jedyny lub pierwszy autor).
Stypendium może zostać przyznane doktorantowi w przedłużonym okresie studiów
w przypadku gdy Wydział będzie w stanie zapewnić na ten cel środki finansowe.
1. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich
Punkty za średnią z poprzedniego roku akademickiego
Średnia :
4,0
warunek konieczny
4,0 - 4,5
2 punkty
4,5,- 5,0
4 punkty
2. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych
 Przy minimalnej liczbie 10 godzin - jako obowiązkowe minimum – 0 punktów,
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po 1 punkcie za każde kolejne 15 zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych;
tym samym maksymalnie można uzyskać 6 punktów (za 90 zrealizowanych
godzin),

3. Zaangażowanie w realizację badań naukowych
Publikacje naukowe - stosuje się punktację według aktualnych w danym roku
zasad punktacji publikacji naukowych przyjętych przez MNiSW.
Wykaz aktywności naukowej doktoranta

Liczba
punktów

Publikacje w czasopismach naukowych


publikacja w czasopiśmie umieszczonym w
częściach A, B i C wykazu MNiSW



autorstwo monografii naukowej



rozdział monografii naukowej



redakcja naukowa monografii



recenzowana publikacja naukowa w języku
innym niż polski, opublikowana w czasopiśmie
naukowym niewymienionym w wykazie
czasopism naukowych MNiSzW







publikacja naukowa opublikowana w
recenzowanych materiałach z
międzynarodowej konferencji naukowej
uwzględniona w uznanej bazie publikacji
naukowych o zasięgu międzynarodowym

Wg punktacji
zgodnej z
aktualnym
wykazem MNiSW

25 pkt
6 pkt
4 pkt
5 pkt

5 pkt

recenzowana publikacja naukowa w języku
polskim opublikowana w czasopiśmie
naukowym niewymienionym w wykazie
czasopism naukowych MNiSW

3 pkt

publikacje popularno-naukowe

2 pkt

Konferencje
Udział w konferencjach naukowych w ciągu poprzedniego roku akademickiego od
ostatniego wniosku. Punktowany jest wyłącznie udział doktoranta w konferencji
naukowej, której zakres tematyczny jest związany z dziedziną naukową, którą zajmuje
się doktorant w ramach studiów doktoranckich na których ubiega się o przyznanie
stypendium (maks. 6 punktów)

Rodzaj konferencji

Liczba punktów

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej




referat – czynny udział
poster – czynny udział
współautorstwo posteru lub referatu

3 pkt
2 pkt
1 pkt
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Udział w krajowej konferencji naukowej z wystąpieniem w języku
angielskim:
 referat – czynny udział
 poster – czynny udział
 współautorstwo posteru lub referatu

2,5 pkt
1,5 pkt
0,5 pkt

Udział w krajowej konferencji naukowej z wystąpieniem w języku
polskim:
 referat – czynny udział
 poster – czynny udział
 współautorstwo posteru lub referatu

2 pkt
1 pkt
0,5 pkt

Uczestnictwo w konferencji powinno być potwierdzone przez dołączenie kserokopii
programu konferencji z nazwiskiem doktoranta oraz tytułem referatu,
Projekty
Udział w projektach badawczych lub grantach naukowych (maks. 30 punktów). w ciągu
poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku. Punktowane są wyłącznie
naukowe projekty badawcze związane z dziedziną naukową, którą zajmuje się doktorant
w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o przyznanie stypendium.
Rodzaj grantu
Uzyskanie grantu lub projektu finansowanego ze środków
UWr
Udział w projektach lub grantach finansowanych ze
środków zewnętrznych – granty lub projekty przyznawane
w drodze konkursu ze środków zewnętrznych np. NCN,
NCBiR, MNiSzW itp. lub organizowane przez instytucje
unijne, a także granty lub projekty finansowane ze środków
instytucji samorządowych, rządowych.
Uzyskanie projektu lub grantu finansowanego ze środków
zewnętrznych przyznawanego w drodze konkursu np.
granty lub projekty badawcze zlecane przez Narodowe
Centrum Nauki (np. PRELUDIUM) lub MNiSzW (np.
Diamentowy Grant),
a także granty lub projekty
organizowane przez instytucje unijne oraz granty lub
projekty
finansowane
ze
środków
instytucji
samorządowych, rządowych.

Liczba punktów
3
5

10

W przypadku udziału w projekcie badawczym (grancie) kierownik grantu określa
pisemnie rzeczywisty udział doktoranta .
4. Znaczące postępy w pracy naukowej oraz w przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej doktoranta - ocenia promotor (max 10 punktów)
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