
     

 

 

       

 

 

     Zarządzenie nr 16/2014  

               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 § 2 u.3  Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie 

Wrocławskim oraz uchwały  nr 30/2014 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 

przyznania stypendium doktoranckiego  opisane  w załączniku  nr 1 do  niniejszego 

zarządzenia .    
 

 

§ 2 

 

Traci moc Zarządzenie nr 3/2013  z dnia 6 czerwca 2013 roku   

 

 

§ 3 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                   Dziekan 

          Dr hab. Zdzisław Jary prof. UWr  
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        Załącznik nr 1 

        do uchwały nr 30/2014  z dnia 21 listopada 2014 r.  
                     i zarządzenia  nr 16/2014  z dnia 19 grudnia 2014 r.  

 

Kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych  do przyznania stypendium 
doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska UWr 

Doktoranci I roku - stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał bardzo 
dobre wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z przyjętą w danym postępowaniu 
kwalifikacyjnym skalą ocen. 

Doktoranci II roku - stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał średnią 
ocen na I roku nie niższą niż 4,0 oraz wykazał postęp w realizacji pracy doktorskiej, uzyskując 
w tym zakresie pozytywną opinię opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich. 

Doktoranci III roku - stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał 
średnią ocen na II roku nie niższą niż 4,0, wykazał dalszy postęp w realizacji pracy 
doktorskiej, uzyskując w tym zakresie pozytywną opinię opiekuna naukowego i kierownika 
studiów doktoranckich i ma w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą 
do druku pracę naukową w czasopiśmie znajdującym się na jednej z list czasopism MNiSW 
(jako autor lub współautor). Prace przedstawione w danym roku jako przyjęte do druku nie 
mogą być podstawą ubiegania się o stypendium w kolejnym roku, po ich opublikowaniu.  

Doktoranci IV roku - stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał 
średnią ocen na III roku nie niższą niż 4,0, 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 autor lub współautor) lub pracę 
naukową w czasopiśmie z listy B MNiSW (jako jedyny lub pierwszy autor). 

Doktoranci IV roku 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). 

W przypadku większej liczby kandydatów niż stypendiów decyduje ranking, zgodnie z 
punktacją za publikacje wg zasad przyjętych przez MNiSzW i z określeniem indywidualnego 
wkładu autorskiego w przypadku publikacji wieloautorskich.  

Stypendium może zostać przyznane doktorantowi, będącemu na IV roku w przedłużonym 
okresie studiów, w przypadku gdy Wydział będzie w stanie zapewnić na ten cel środki 
finansowe. 

        Dziekan   



 

 

 


