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Zasady przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego  
dla doktorantów I roku 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  
obowiązujące w roku akademickiego 2017/2018 

 
Na pierwszym roku studiów doktoranckich zwiększenie stypendium jest przyznawane 
maksymalnie 30% najlepszych doktorantów, wybranych na podstawie listy 

rankingowej z postępowania rekrutacyjnego, którzy posiadają  wyróżniające osiągnięcia 
w  pracy badawczej i dydaktycznej.  
 
W przypadku, gdy więcej osób zdobędzie wymaganą ilość punktów decydować będzie liczba 
punktów zdobytych za publikacje.  
 
 
Załącznik nr 1.  

za aktywność naukową z tytułu posiadanej publikacji, aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej 

itp. proporcjonalnie do rangi czasopisma (doniesienia): 

- 2,5 pkt. za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie indeksowanym (z listy tzw. „ISI Master Journal 

List”), 

- 1 pkt. za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie naukowym nieindeksowanym (poza tzw. ”ISI 

Master Journal List”), 

- 0,5 pkt. za współautorstwo komunikatu na konferencji naukowej, 

• za odbycie długoterminowego zagranicznego stażu naukowego (powyżej 3 miesięcy) – 0,5 pkt. 

• za każdy certyfikat z egzaminu państwowego potwierdzający znajomość języka obcego – 0,5 pkt. 

• za udokumentowaną aktywną działalność w kole naukowym oraz inną potwierdzoną działalność 

naukową lub dydaktyczną – 0,5 pkt. 

  



 

 

 
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie zwiększenia wysokości  

stypendium doktoranckiego  
 
Imię:     Nazwisko:    Data:  

Nr albumu:   Rok studiów doktoranckich: 

Liczba punktów możliwych do otrzymania za poszczególne osiągnięcia zestawiona jest w 
tabeli: 

 
   SUMA PUNKTÓW: …….… 

Podpis Doktoranta 
 
 
Doktorant traci prawo do przyznanego zwiększenia stypendium doktoranckiego w przypadku: 

 skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, 

 rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

 uzyskania stopnia naukowego doktora, 

 zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 
dyscyplinarnej, 

 ukończenia studiów doktoranckich, 
 
Załączniki do wniosku: 

 tabela podsumowująca punkty (zgodnie ze wzorem, Załącznik nr 1), 

 zaświadczenie o średniej ze studiów doktoranckich za ostatni rok studiów (należy mieć 
zaliczony poprzedni rok), 

 pierwsza strona publikacji wraz z podanymi PKT (punkty ministerialne); liczy się data 
AKCEPTACJI publikacji artykułu, która musi być wyraźnie podana, 

 potwierdzenie złożenia wniosku o patent lub jego otrzymania, 

 zaświadczenie od organizatorów lub fragment materiałów konferencyjnych 
potwierdzający udział w konferencji krajowej/międzynarodowej (kopia plakatu nie jest 
wystarczającym potwierdzeniem), preferencyjnie należy załączyć kopię pierwszej strony 
lub okładki materiałów konferencyjnych oraz kopię strony ze streszczeniem z 
podkreślonym nazwiskiem osoby składającej wniosek; z przedstawionych dokumentów 
musi jasno wynikać czy było to wystąpienie ustne czy w formie plakatu; musi być 
zaznaczona data konferencji, 

 pierwsza strona wniosku o grant NCN/FNP/itp. w charakterze kierownika projektu, 

 zaświadczenie o zakwalifikowaniu do finansowania grantu NCN/FNP/itp. w charakterze 
kierownika projektu, 

 zaświadczenie o zakwalifikowaniu do finansowania innego grantu/projektu (dotyczy 
również grantu wydziałowego), 

 sprawozdanie z ostatnich dwóch semestrów studiów doktoranckich lub odpowiednie 
zaświadczenie z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz średnią, 

 zaświadczenie o aktywności,  

 zaświadczenie o odbytym stażu krajowym lub zagranicznym. 
Nie ma możliwości uzupełniania wniosku po 30 września, dokumenty niekompletne nie będą 
brane pod uwagę. 
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