
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za najlepsze wyniki w nauce 

 

§1 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

wykazał się bardzo dobrymi wynikami za ostatni rok studiów magisterskich; 

2. Listę rankingową doktorantów I roku studiów, ustala się biorąc pod uwagę zdobyte punkty 

podczas postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie IMDiK oraz ocen z ostatniego roku 

studiów magisterskich.  

 
§2 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów 

doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim spełnił 

wymienione kryteria i znajdzie się na liście rankingowej najwyżej punktowanych spośród 

wszystkich doktorantów na danym roku, ubiegających się o przyznanie stypendium. 

2. Kryteria, brane pod uwagę przy ubieganiu się o przyznanie stypendium dla najlepszych 

doktorantów. Uwzględnia się, czy doktorant: 

1) Zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie; 

2) W poprzednim roku akademickim opublikował pracę naukową w wydawnictwie 

recenzowanym (książka, czasopismo), bądź jego tekst został przyjęty do druku o czym 

zaświadcza Kolegium Redakcyjne książki lub czasopisma;  

3) W poprzednim roku akademickim wykazał się postępami w pracy naukowej;  

4) W poprzednim roku akademickim wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy 

organizacyjnej lub dydaktycznej. 

3. Kryteriami oceny postępów w pracy naukowej są: 

1) publikacje - za każdy tekst opublikowany bądź przyjęty do druku, którego doktorant jest 

pierwszym autorem – 20 pkt. lub współautorem – 10 pkt. 

2) monografie - za każdy tekst opublikowany bądź przyjęty do druku, którego doktorant jest 

pierwszym autorem – 30 pkt. lub współautorem – 20 pkt. 

3) udział w konferencjach naukowych krajowych – 5 punktów za każdą konferencję lub 10 

punktów, jeśli doktorant prezentował wyniki w formie ustnej lub w formie plakatu. 

4) udział w konferencjach naukowych zagranicznych – 10 punktów za każdą konferencję lub 15 

punktów, jeśli doktorant prezentował wyniki w formie ustnej lub w formie plakatu. 

5) wystąpienie ustne na konferencji krajowej lub innych spotkaniach naukowych, z wyłączeniem 

obowiązkowych wystąpień i sprawozdań  w ramach rozliczania grantów, dodatkowych 

stypendiów itp. – 15 pkt. 

6) wystąpienie ustne na konferencji międzynarodowej lub innych spotkaniach naukowych, z 

wyłączeniem obowiązkowych wystąpień i sprawozdań  w ramach rozliczania grantów, 

dodatkowych stypendiów itp.  - 20 pkt. 

7) za uzyskany grant – za każdy grant pozyskany przez doktoranta w poprzednim roku 

akademickim - 30 punktów (pod warunkiem, że doktorant jest kierownikiem) 

8) udział doktoranta w innych projektach, poświadczony przez kierownik grantu – po 15 pkt. 

9) odbyty staż krajowy – należy podać miejsce stażu, czas trwania oraz datę – do 20 pkt. 

10) odbyty staż zagraniczny – należy podać miejsce stażu, czas trwania oraz datę – do 30 pkt. 

11) zaangażowanie w pracy organizacyjnej, m. in. prace w ramach samorządu doktorantów lub w 

organizacjach pro-studenckich – 10 - 20 punktów 

12) działalność na rzecz popularyzacji nauki, m. in. udział w organizacji Festiwalu Nauki, pikniku 

naukowego itp., przynależność do organizacji popularyzujących naukę - 10-20 pkt. 

13) udział w szkoleniach naukowych lub warsztatach poświadczone stosownym dokumentem lub 

oświadczeniem doktoranta – 5-10 pkt 

14) odbyte szkolenia językowe poświadczone stosownym dokumentem lub oświadczeniem 

doktoranta – 5 pkt. 

15) uzyskane certyfikaty językowe – należy dołączyć ksero certyfikatu - 30 pkt. 



16) uzyskanie grantu wyjazdowego lub uzyskanie finansowania z jednostki organizującej lub 

zapraszającej na wymienione wydarzenia, jeśli było przyznane za zasadach konkursu – 20 pkt 

17) wyróżnienia i nagrody za wystąpienie ustne lub za plakat, na sprawozdaniach rocznych, 

konferencjach naukowych itp. – 5-15 pkt. 

 

§3 

Doktoranci ubiegający się o stypendia winni złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych 

doktorantów w Sekretariacie Studiów Doktoranckich. 

 


