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Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 

 
1. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może 

być przyznane w drodze konkursu – doktorantom, którzy osiągnęli w postępowaniu 
rekrutacyjnym bardzo dobre wyniki.  

2. Pozycję doktoranta  pierwszego roku na liście rankingowej określa wskaźnik rekrutacji  
K określony na podstawie postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. = K 

3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych 
doktorantów może być przyznane w drodze konkursu doktorantom, którzy w roku 
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili łącznie następujące 
warunki: 

− zaliczyli poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września i uzyskali 
bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich, 

− wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 

− wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

4. Sumę punktów, decydujących o pozycji doktoranta na liście rankingowej oblicza się wg 
następującego wzoru: 

L.p. = 3A + 3B  + C + D + E + F + G 
 
gdzie:  

 
A - średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok akademicki (bardzo dobre lub dobre 

wyniki egzaminów w skali ocen do 5,0); 
B - pisemna opinia opiekuna/promotora o postępach w pracy naukowej lub 

przygotowania pracy doktorskiej (w skali ocen do 5,0 ); 
C - liczba punktów za aktywność publikacyjną w poprzednim roku akademickim wg 

systemu określonego przez Ministerstwo w wykazie wybranych czasopism wraz  
z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową przy czym  
(w przypadku gdy współautorów jest więcej niż 5, liczba punktów z wykazu BG 
jest mnożona przez 5/N dla N>5 autorów publikacji z danej jednostki 
podstawowej uczelni), nie więcej jednak niż  30 punktów; 

D - liczba punktów za czynny udział w poprzednim roku akademickim  
w konferencjach międzynarodowych i krajowych, nie więcej jednak niż 15 
punktów; 

E - liczba punktów za prowadzenie badań naukowych przez doktoranta poprzez 
udział w projektach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem grantów, 
zgłoszeń patentowych, wniosków patentowych, w poprzednim roku akademickim, 
nie więcej jednak niż 15 punktów; 

F - liczba punktów za dodatkową działalność doktoranta w organizacjach  
o charakterze naukowym bądź dydaktycznym w poprzednim roku akademickim, 
nie więcej jednak niż 5 punktów; 

G - liczba punktów przyznana przez Kierownika Studiów Doktoranckich  
w porozumieniu z prowadzącym przedmiot (przedmioty), za zaangażowanie 
doktoranta w pracę dydaktyczną w poprzednim roku akademickim, w skali od 0 do 
5 punktów. 


