Tekst jednolity

Załącznik nr….....do protokołu nr WBNZ-0020/……/2014
z dnia 18.11.2014 r. z posiedzenia Rady Wydziału BiNoZ

UCHWAŁA
Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom Wydziału BiNoZ UJ z
późniejszymi zmianami,
Na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów
doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, stanowi się, co następuje:

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.
2. Stypendia doktoranckie są finansowane ze środków poszczególnych Instytutów Wydz. BiNoZ .
3. Doktorantom I roku stypendium doktoranckie może być przyznane, w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych
wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Na II i kolejnych latach stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który łącznie spełnia poniższe
warunki:
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich
b) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych na Wydziale BiNoZ UJ.
c) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
5. Doktorant ubiegający się o stypendium doktoranckie jest zobowiązany złożyć kierownikowi studiów
doktoranckich w terminie do 30 czerwca każdego roku: wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego,
kartę oceny doktoranta , indeks oraz inne dokumenty poświadczające osiągnięcia doktoranta ( na
uzasadniony wniosek doktoranta termin składania w/w dokumentacji może zostać przedłużony do 30
września).
Doktorant, który złożył kartę oceny doktoranta do 30 czerwca może złożyć uzupełnienie dokumentacji
obejmujący okres od 1 lipca do 30 września ).
6. Lista rankingowa sporządzana jest odrębnie dla każdego instytutu oraz dla każdego roku studiów.
Listę rankingową dla doktorantów I roku tworzy się na podstawie uzyskanych wyników w postępowaniu
rekrutacyjnym
Lista rankingowa dla doktorantów kolejnych lat tworzona jest zgodnie z ustalonym systemem punktacji,
w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu złożonym przez doktoranta za rok akademicki poprzedzający
złożenie wniosku o przyznanie stypendium.
W przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu uprawniającym do otrzymania stypendium
znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, stosuje się kryteria dodatkowe zawarte
w pkt g.
7. System punktacji:
a. postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej

0 -4 pkt

( uzyskanie min 2 punktów za zrealizowanie „ założeń „ na dany rok akademicki)?

b. aktywność dydaktyczna

0-8 pkt

b.1 prowadzone zajęcia dydaktyczne 0 -6 pkt (punkty wyliczane z proporcji)
• dla samodzielne prowadzonych zajęć przelicznik: 1 pkt
• dla współprowadzonych zajęć przelicznik: 0,8 pkt
• każda inna forma uczestnictwa w zajęciach ( w tym również godziny dydaktyczne
przydzielone jako pomoc w pracowni specjalizacyjnej) nie będzie punktowana.
Umożliwia zaliczenie praktyk zawodowych.

b.2 prowadzenie zajęć o charakterze dydaktycznym w uczelni, zleconych przez v-ce
dyrektora danego instytutu.
0-2 pkt
•

czynny udział – 0,5 pkt

c. publikacje- wyłącznie publikacje naukowe ogłoszone drukiem /potwierdzeniem przyjęcia do druku w
danym roku akademickim (z afiliacją macierzystego instytutu)

•
•

•
•

0 - 12 pkt

punkty przyznawane zgodnie z listą ministerialną (A, B, C)
inne recenzowane publikacje naukowe ( pod warunkiem, że posiadają swoją stronę
internetową), Czerwona Księga, Mapy :
prace w j. polskim 3 pkt
prace w j. angielskim 5 pkt
popularno-naukowe 1 pkt
rozdział w książce (anglojęzycznej) 5 pkt
(polskojęzycznej) 4 pkt
monografie w j. angielskim 25 pkt
j. polskim 20 pkt

Za publikacje, o których mowa w punkcie „c” bez w/w afiliacji, punkty liczone w 50%
d. Wykonanie ekspertyz 1 pkt. / każda potwierdzona oficjalnym dokumentem wydanym przez
instytucję zlecającą
0-2 pkt
0-5 pkt
udział w konferencji międzynarodowej (anglojęzycznej )w tym studenckiej, w której
składzie Komitetu Naukowego zasiadają pracownicy naukowi:
z referatem(wygłaszający): 1 pkt, współudział: 0,4 pkt
z posterem: 0,5 pkt,
udział w konferencji polskojęzycznej w tym studenckiej, w której składzie Komitetu
Naukowego zasiadają pracownicy naukowi:
z referatem(wygłaszający): 0,4 pkt, współautor: 0,1 pkt
z posterem: 0,2 pkt
odczyty naukowe 0,1 pkt
konferencje studenckie 0,1 pkt

e. udział w konferencjach naukowych (punkty wyliczane z proporcji)

•

•

•
•

f. projekty badawcze

0-2 pkt
•
•
•

kierownik projektu badawczego – 1 pkt
wykonawca projektu badawczego – 0,5 pkt
beneficjent DSC – 0,2 pkt

g. Kryteria dodatkowe:
dla I roku:
Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brana pod uwagę w następującej
kolejności: -punkty uzyskane w rozmowie kwalifikacyjnej „kierunkowej”
- punkty uzyskane za znajomość języka obcego nowożytnego
dla roku II i kolejnych:
- udział w stażach międzynarodowych -1 pkt
- udział w stażach krajowych– 0,5 pkt

7a. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Kierownik studiów.
8. Złożone wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego opiniuje komisja doktorancka.
9. Na podstawie list rankingowych komisja doktorancka rekomenduje osoby, do przyznania stypendium
doktoranckiego.
10. Dyrektorzy poszczególnych Instytutów decydują o liczbie stypendiów doktoranckich przewidzianych w
danym roku akademickim.
11. Stypendium doktoranckie przyznaje się niezależnie od przyznanych świadczeń pomocy materialnej,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz stypendiów doktorskich.

