
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017 

Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr  

z dnia 22 września 2017 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowych  kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów 

mogących ubiegać się o przyznanie zwiększenia  wysokości stypendium doktoranckiego  z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

w roku akademickim 2018/2019. 

 

Na podstawie § 3 ust.3 Załącznika do zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 

zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim zarządza się co następuje: 

 

§1 

 

Wprowadza się szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na 

pierwszym i kolejnych latach,  Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Geografii i Stacjonarnych 

Studiów Doktoranckich Geologii ,stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.  

 

         

                                                                

        

 Dziekan  

 

       dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
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Załącznik do 

szczegółowych zasad  

       

 Szczegółowe kryteria  

wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów 

 

§ 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, 

• Nauczyciel akademicki  

• Kierownik Studiów Doktoranckich Geografii, 

• Kierownik Studiów Doktoranckich Geologii, 

• Przedstawiciel doktorantów Geografii, 

• Przedstawiciel doktorantów Geologii 

 

2. Wydziałowa Komisja Doktorancka, w oparciu o szczegółowe  kryteria opiniuje wnioski o 

przyznanie zwiększenia stypendium i sporządza listy rankingowe najlepszych doktorantów 

rekomendowanych do przyznania zwiększenia, odrębnie dla każdego roku,  każdej dyscypliny   

studiów doktoranckich. Postępowanie ma charakter jawny, a listy rankingowe są wywieszane w 

miejscach ogólnodostępnych. 

3.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. 

4. Wzór Karty osiągnięć doktoranta stanowi Załącznik  do „ Szczegółowych kryteriów” 

§ 2 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na I roku studiów jest 

przyznawane w oparciu o osiągnięcia w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej. 

Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie co najmniej 1 punktu za działalność 

badawczą i 1 punktu za działalność dydaktyczną - zgodnie z załącznikiem nr 1-. 

§ 3 

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 list MNiSW (pod uwagę są brane także 

publikacje, które ukazały się na zasadzie „online first”), 

• uzyskał pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego, 
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§ 4 

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    30% 

 

§ 5 

Osiągnięcia w pracy  badawczej  

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.  

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 innych osiągnięć badawczych uwzględnia się: 

a. udział czynny w konferencjach  

b. projekty badawcze i  granty na badania naukowe: 

 

• pozyskanie środków  na badania naukowe   

• udział w grancie badawczym w charakterze wykonawcy   

 Uczestnictwo w grancie musi mieć charakter sformalizowany. 

Osiągnięcia w pracy  dydaktycznej  

4. W zakresie osiągnięć dydaktycznych uwzględnia się w szczególności: 

a. liczbę samodzielnie przeprowadzonych godzin dydaktycznych potwierdzonych w rocznym 

sprawozdaniu  wykonania zajęć dydaktycznych . 
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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  lub innych inicjatywach dydaktycznych.   

§ 6 

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 

•  

§ 7 

Punktowane będą tylko te przejawy działalności naukowej i dydaktycznej, które miały miejsce 

w roku akademickim poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. 

§ 8 

1.O pozycji doktoranta na liście rankingowej decyduje ogólna liczba punktów. 

2. W przypadku , gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej  uprawniającym do otrzymania  

zwiększenia stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką sama liczbą 

punktów decydująca jest liczba punków za publikacje.  

§ 9 

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. 
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L.p. Wykaz aktywności naukowej i dydaktycznej doktoranta zgodnie z załączoną 

dokumentacją 

Liczba 

punktów 

1. 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  

 

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

 publikacje popularno-naukowe 

 

Wg punktacji 
zgodnej z 
aktualnym 
wykazem 
MNiSW 

25 pkt 

 

6 pkt 

4 pkt 

 

5 pkt 

 

 

5 pkt 

 

3 pkt 

 

 2 pkt 

 

2 Konferencje naukowe  

Punkty za dany wygłoszony referat lub przedstawiony poster przyznawane są tylko raz 

niezależnie od tego na jak wielu konferencjach referat był wygłoszony lub został 

przedstawiony poster. 

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej  

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

 

Udział w krajowej konferencji naukowej  

 referat – czynny udział 

 poster – czynny udział 
 współautorstwo posteru lub referatu  

 

 

 

max 3 pkty 

3 

2 

1 

 

max 2 pkty 

2 

1 

0,5 
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3 Projekty badawcze 

 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 , MNiSW 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 MNiSW (np. Diamentowy 
Grant),  a także granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne oraz 
granty lub projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, 
rządowych. 

 

3 

 

5 
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3 Czynny udział w działalności popularno-naukowej  

 Festiwal Nauki; 
 Noc Muzeów  
 itp. 

 

 

2 punkty za 

każdą 

aktywność 

4 Działalność  samokształceniowa  

 aktywna działalność w kole naukowym  
 pełniona funkcja w kole naukowym  

 

1 pkt  

 2 pkty 

 

2. Wszystkie przedstawione we wniosku aktywności powinny być udokumentowane.  
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  Karta osiągnięć doktoranta w roku akademickim …………………  

 

Nazwisko i imię doktoranta……………………………………………………………………………………………………. 

Studia Doktoranckie  …………………………………………………………………………............................... 

Rok studiów ………………………………………………………………………………..........……..........…….......... 

 

I  W zakresie publikacji naukowych 

Lp. pełna lista autorów, tytuł pracy, nazwa czasopisma, 
strony, rok 

Liczba 
punktów 
wg MNiSW 

Udział 
procentowy w 
przygotowaniu 

publikacji 

    

    

    

 

 

II  W zakresie osiągnięć dydaktycznych: 

1. Liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych w poprzednim roku studiów 

doktoranckich (dotyczy zajęć prowadzonych samodzielnie)……………………….. 

 

2. Opinia osoby, która sprawuje nadzór nad prowadzoną przez doktoranta 

dydaktyką  w tym : pozytywne wyniki ankiet studenckich i pozytywna ocena z 

hospitacji zajęć      

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

III W zakresie innych osiągnięć badawczych  

a. udział czynny w konferencjach: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………
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…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

b. projekty badawcze i stypendia na badania naukowe 

1.otrzymanie grantu - NCN, NCBiR, 7RP, FNP: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 2.otrzymanie stypendium na badania naukowe - Grant Plus, Przedsiębiorczy    

 Doktorant: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

 3.udział w grancie badawczym w charakterze wykonawcy: 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

IV. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia doktoranta, wymienione  

w punktach I – III 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………… 

czytelny podpis doktoranta 


