
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA 

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantom, którzy spełnili wymagania 

zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH stanowiącego 

Załącznik  do Zarządzenia Rektora AGH Nr 28/2012 z dnia 1 października 2012 r. z późn. 

zm. – tekst jednolity po zm. ZR nr 26/2014 z dn. 2 lipca 2014). 

   Łączna liczba stypendiów doktoranckich przyznawanych w roku akademickim 

2016/2017 na studiach doktoranckich w dyscyplinach inżynieria produkcji i nauki 

o zarządzaniu wynosi 4. 

2. Wniosek o stypendium doktoranckie składany jest do kierownika studiów doktoranckich 

nie później niż 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant 

ubiega się o przyznanie stypendium. 

3. Wnioski opiniuje Wydziałowa Komisja Doktorancka. 

4. Niniejszy dokument stanowi uszczegółowienie przyznawania punktów przez Wydziałową 

Komisję Doktorancką za postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej, o których mowa w § 1 ust. 7 albo w § 1 ust. 8 ww Regulaminu, koniecznych 

do ustalenia listy rankingowej. 

5. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym czyli uzyskał wskaźnik 

rekrutacyjny K  > 4,85. 

K= WE*OE+Wst*Ost +Wj*Oj +Wn*On     gdzie: 

WE = 0.7, waga oceny egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego 

OE – ocena egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego, 2-5 pkt. 

WSt = 0.1, waga oceny studiów  

OSt  – ocena studiów(średnia ze studiów, ocena na dyplomie), 2-5 pkt. 

Wj  = 0.1, waga oceny z języka obcego 

Oj  – ocena z języka obcego (egzamin , ocena na poziomie C lub B2 itp.), 2-5 pkt. 

Wn = 0.1, waga oceny działalności w ruchu naukowym 

On  – ocena z działalności w ruchu  naukowym: publikacje, działalność w studenckich 

kołach naukowych itp., 2-5 pkt.. 

Każda z wag jest zawarta w przedziale (0, 1), a ich suma jest równa 1: 

WE + Wst + Wj + Wn = 1 

6. Stypendium doktoranckie na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich 

przyznawane jest doktorantom na podstawie oceny punktowej (S). O przyznaniu 

stypendium decyduje kolejność na liście rankingowej otrzymanej zgodnie z punktacją. 

Przy czym studenci trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich mogą się ubiegać o 

stypendium jeśli mają otwarty przewód doktorski. 



S = 3*O + OP + P + K + 2*Z + I 

gdzie:   

O –  (2,0÷5,0) Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim, 

przy czym zgodnie z  Załącznikiem do Zarządzenia Rektora AGH Nr 28/2012 z dnia 1 

października 2012 r. z późn. zm. – tekst jednolity po zm. ZR nr 26/2014 z dn. 2 lipca 2014), 

wymagane jest uzyskanie z każdego przedmiotu oceny co najmniej dobrej (4.0). 

Dodatkowo wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny opiekuna 

naukowego/promotora postępów prac naukowych doktoranta. 

OP –  (0÷20) Pisemnie uzasadniona ocena postępów doktoranta wystawiona przez promotora. 

P –  (0÷40) Punkty wg listy MNiSWza publikacje z danego roku akademickiego zgłoszone 

i opublikowane w BPP AGH. Gdy liczba autorów publikacji równa N jest większa od 2, 

to liczbę punktów za publikację należy pomnożyć przez ułamek 3/N.  

K –  (0÷20) Punkty przyznane za udokumentowany czynny udział wkonferencjach, za 

czynny udział w konferencji uznawane jest wygłoszenie referatu bądź przedstawienie 

posteru potwierdzone zaświadczeniem organizatorów konferencji oraz programem. 

Punktowany będzie udział w maksymalnie 4 konferencjach, przy czym przedstawienie 

dwóch lub więcej posterów lub referatów na danej konferencji liczone jest jako jedna 

konferencja wg poniższej punktacji: 

 Konferencja krajowa, referat – 3 pkt 

 Konferencja krajowa, poster – 1 pkt 

 Konferencja międzynarodowa, referat – 5pkt 

 Konferencja międzynarodowa, poster – 2 pkt 

Z –  (3,0÷5,0) Ocena przyznana za prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

I –  (0÷10) Punkty przyznane za dodatkową działalność naukową i organizacyjną. 

Punktowane będzieudokumentowane zaangażowanie w poszczególnych pracach 

naukowych: granty (5 pkt), prace badawcze, działalność w grupach naukowych (2 pkt) 

i organizacyjnych: np. organizacja konferencji (1 pkt) 

7. Wniosek o stypendium doktoranckie winien zawierać następujące załączniki opisane 

zgodnie z poniższym: 

Załącznik 1. Wydruk poświadczający uzyskane oceny z systemu Wirtualny Dziekanat 

Załącznik 2. Pisemna ocena opiekuna naukowego postępów doktoranta z uzasadnieniem. 

Załącznik 3. Wydruk BPP AGH publikacji zarejestrowanych w poprzednim roku 

akademickim tj. do 30 września września roku poprzedzającego rok akademicki, na 

który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium 

Załącznik 4. Zaświadczenie udziału w konferencjach wraz z programem i innymi 

dokumentami potwierdzającymi wygłoszenie referatu lub prezentacje posteru. Kolejne 

konferencje należy opisywać indeksem literowym np. Załącznik 4a, Załącznik 4b itd. 

Załącznik 5. Potwierdzenie  zaliczenia praktyki dydaktycznej. 

Załącznik 6. Potwierdzenie dodatkowej działalności naukowej lub organizacyjnej. Kolejne 

zaświadczenia należy opisywać indeksem literowym np. Załącznik 6a, Załącznik 6b 

itd. 


