
Załącznik do Uchwały nr 103/VI/2018 

Rady WPAE UWr z dnia 18 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów wyłaniania  

doktorantów rekomendowanych  
do przyznania stypendium doktoranckiego 

 

Szczegółowe kryteria  

ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych 

na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

§ 1 

1. Stypendia doktoranckie są finansowane w  szczególności w ramach środków, 

o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z poźn. zm.) będących w dyspozycji 

wydziałów. 

2. Na wniosek dziekana rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, 

kierując się możliwościami finansowymi wydziału, określa na każdy rok akademicki 

liczbę stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów 

doktoranckich oraz proponowaną wysokość pojedynczego stypendium 

doktoranckiego, z zastrzeżeniem §2 i §4 niniejszych szczegółowych kryteriów. 

3. Liczbę stypendiów doktoranckich, o których mowa w ust. 2, określa się z podziałem 

na poszczególne lata studiów doktoranckich. 

4. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok akademicki, na podstawie 

należycie i jednoznacznie udokumentowanego wniosku doktoranta. Wraz z wnioskiem 

doktorant na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich przedkłada Kartę 

osiągnięć wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora oraz niezbędne dokumenty 

potwierdzające osiągnięcia uwzględniane w ramach postępowania o przyznanie 

stypendium. Wzór Karty osiągnięć stanowi załącznik do niniejszych szczegółowych 

kryteriów. 

5. Postępowanie ma charakter jawny, a listy rankingowe mogą być wywieszane w 

miejscach ogólnodostępnych. 

 

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznawane jest 

doktorantom, którzy przyjęci zostali na stacjonarne studia doktoranckie do jednostki 

wskazanej w zarządzeniu dziekana dotyczącym miejsc na stacjonarnych studiach 

doktoranckich przypisanych do wskazanych jednostek dydaktycznych wydziału, o 

którym mowa w zasadach rekrutacji na studia doktoranckie. Wydając to zarządzenie 

dziekan będzie kierował się potrzebą zapewnienia długoterminowego rozwoju 

poszczególnych jednostek oraz znaczeniem prowadzonych w nich badań naukowych 

dla rozwoju wydziału.  

2. Liczba stypendiów o których mowa w ust. 1 nie może być większa niż 5. 

3. Pozostałe stypendia doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich, w 

ramach limitu o którym mowa w §1 ust. 2 i 3, pomniejszonego o liczbę stypendiów 

przyznanych w trybie §2 ust 1 i 2, przyznawane są na podstawie listy rankingowej 

doktorantów I roku studiów, ustalonej według końcowej punktacji uzyskanej podczas 

postępowania rekrutacyjnego, z pominięciem osób które uzyskały stypendium w 

trybie §2 ust.1 i 2. 

 

§ 3 

1. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach stacjonarnych studiów 

doktoranckich w ramach limitów o których mowa §1 ust. 2 i 3 może otrzymać 

doktorant, który:  

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się 

zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni, 

2) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych 



programem studiów doktoranckich i wykazał się postępami w pracy naukowej 

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

3) zaliczył rok studiów nie później niż w terminie do 30 września (potwierdzenie na 

podstawie wpisu w karcie przebiegu studiów doktoranckich – należy załączyć 

kserokopie wskazanych dokumentów).  

2.  Ustala się następujący system punktacji służący sporządzeniu listy rankingowej 

doktorantów drugiego i kolejnych lat stacjonarnych studiów doktoranckich, 

ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1) postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej:  

a) pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora (warunek konieczny), 

b) ocena postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej dokonana przez 

opiekuna naukowego/promotora w opinii towarzyszącej wnioskowi o 

przyznanie stypendium wg następujących kryteriów:  

ocena postępów w przygotowywaniu pracy 

doktorskiej w roku akademickim  

poprzedzającym złożenie wniosku 

Liczba 

punktów 

minimalny postęp 0 

praca zgodnie z planem 1 

postępy wybitne 3 

 

2) zaangażowanie dydaktyczne w roku akademickim poprzedzającym złożenie 

wniosku: 1 pkt za każde zrealizowane pełne 5 godzin zajęć dydaktycznych 

(uwzględniane będą wyłącznie samodzielnie prowadzone zajęcia dydaktyczne). 

 Godziny dydaktyczne udokumentowane w karcie przebiegu studiów 

doktoranckich albo w sprawozdaniu z wykonania zajęć dydaktycznych – 

należy załączyć kserokopie. 

3) publikacje naukowe i aktywność naukowa w roku złożenia wniosku oraz w roku 

kalendarzowym poprzedzającym ten rok, z wyjątkiem aktywności na 

konferencjach naukowych, w przypadku których uwzględniane będą osiągnięcia 

uzyskane w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku: 

Wyszczególnienie Liczba punktów 

autorstwo monografii naukowej  12 

publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w 

wykazie MNiSW 

punkty według 

wykazu 

publikacja w czasopiśmie naukowym wydawanym przez 

Wydział nie wymienionym w wykazie MNiSW lub 

uzyskującym w/g tego wykazu mniej niż 3 pkt 

3 

publikacja w czasopiśmie naukowym nie wymienionym w 

wykazie MNiSW  
1 

kierowanie projektem obejmującym badania naukowe lub 

prace rozwojowe, na realizację których środki na badania 

zostały przyznane przez podmiot inny niż Uniwersytet 

Wrocławski w ramach postępowania konkursowego 

5 

udział w projekcie badawczym wymienionym w punkcie 

powyższym w charakterze wykonawcy 
2  

wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na konferencji 

naukowej międzynarodowej lub organizowanej przez 

zagraniczną jednostkę naukową 

3 

nie więcej niż 6 

pkt.  

wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na konferencji 

naukowej krajowej 

2 

nie więcej niż 4 

pkt. 

 W przypadku współautorstwa publikacji/monografii liczba punktów dzielona 

będzie przez liczbę autorów.  

 Uwzględniane będą wyłącznie publikacje naukowe ogłoszone drukiem 

posiadające numer ISBN/ISSN lub opublikowane w zarejestrowanych 

periodykach internetowych posiadających własny numer ISSN/ISBN. 

 Publikacja musi być odpowiednio udokumentowana, w szczególności: kopia 

strony tytułowej, spisu treści i oznaczenie autora (wszystkich współautorów), 

w przypadku prac zbiorowych pełna lista autorów, numer ISSN/ISBN, w 



przypadku czasopism z wykazu MNiSW wskazanie punktacji zgodnej z 

wykazem, wskazanie rozmiaru publikacji w formie liczby arkuszy 

wydawniczych lub liczby znaków ze spacjami. 

 Monografia naukowa to spójne tematycznie, recenzowane opracowanie 

naukowe zawierające bibliografię naukową, posiadające objętość co najmniej 

6 arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom i 

przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

 Realizacja projektów badawczych musi być potwierdzona przez instytucję 

przekazującą środki, bądź pośredniczącą w ich przekazywaniu (dany projekt 

może być przedstawiany tylko jeden raz). 

 Czynny udział w konferencji to wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru (w 

przypadku współautorstwa liczba punktów dzielona będzie przez liczbę 

autorów). Czynny udział w konferencji musi być udokumentowany 

certyfikatem lub harmonogramem konferencji podpisanym przez organizatora 

konferencji lub potwierdzony przez kierownika Instytutu/Katedry, właściwego 

ze względu na miejsce przygotowywania doktoratu i opiekuna 

naukowego/promotora. Dokument potwierdzający uczestnictwo w konferencji 

powinien jednoznacznie dokumentować charakter uczestnictwa doktoranta 

oraz czy konferencja spełnia kryteria konferencji naukowej krajowej lub 

międzynarodowej, o których mowa poniżej. 

 Konferencja naukowa międzynarodowa lub organizowana przez zagraniczną 

jednostkę naukową – konferencja naukowa, w której wzięli udział 

przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, a co najmniej 1/3 

uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki 

naukowe. 

 Konferencja naukowa krajowa – konferencja naukowa, w której wzięli udział 

przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych. 

 

4) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym 

złożenie wniosku przeliczona na punkty. Uzyskanie chociaż jednej oceny niższej 

niż 4,0, zarówno z egzaminów jak i zaliczeń, dyskwalifikuje w toku postępowania 

o przyznanie stypendium doktoranckiego w danym roku akademickim: 

przedziały średniej ze studiów 
Liczba 

punktów 

od 4,00 – do 4,50 1 

od 4,51 – do 4,75 2 

powyżej 4,76 4 

 Należy załączyć kserokopie karty przebiegu studiów doktoranckich lub oceny 

przebiegu studiów doktoranckich za rok akademicki poprzedzający złożenie 

wniosku 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o pozycji na liście rankingowej 

decydować będzie średnia arytmetyczna ocen z całych dotychczasowych studiów 

doktoranckich. 

 

§ 4 

Stypendium doktoranckie w trakcie przedłużenia po IV latach studiów (na tzw. V i VI 

roku) nie jest przyznawane. 

 

§ 5 

Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania osiągnięć, o których mowa w 

§3 niniejszych Szczegółowych kryteriów ciąży na wnioskodawcy. Wydziałowa Komisja 

Doktorancka nie będzie brała pod uwagę tych osiągnięć, które nie spełniają wymogów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim. 

 


