
(stypendium ogólne)                                                                                                                                      Załącznik  
do Szczegółowych kryteriów  

ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego 
na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych 

na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Karta osiągnięć  

wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora  

w roku akademickim ............. 
 
Nazwisko i imię doktoranta/doktorantki.................................................................................... 

Instytut/Katedra.................................................................................................................... 

Rok studiów.......................................................................................................................... 

 
1. DANE W PONIŻSZEJ RAMCE WYPEŁNIA OSOBIŚCIE OPIEKUN NAUKOWY/PROMOTOR:  

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

proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi: 

- wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych   
                                                                                                                    TAK                 NIE 
 

- wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez właściwą jednostkę 
organizacyjną 
                                                                                                                    TAK                 NIE 
 

- inne formy wyróżniającego się zaangażowania naukowo-dydaktycznego,          TAK                 NIE 
Jeżeli TAK proszę podać jakie: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Podpis opiekuna naukowego/promotora 

 
................................................ 

 
b) ocena postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej dokonana przez opiekuna 
naukowego/promotora wg następujących kryteriów:  
 

ocena postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej  
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku 

Opiekun naukowy/promotor 
zaznacza właściwą kategorię 

własnym podpisem 

minimalny postęp (0 pkt.) 
 
 

praca zgodnie z planem (1 pkt.) 
 

 

postępy wybitne (3 pkt.) 
 
 

 

 
 
2. zaangażowanie dydaktyczne w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku: 

Liczba godzin dydaktycznych 
zrealizowanych w formie zajęć 
prowadzonych samodzielnie 

Punkty 
1 pkt za każde zrealizowane pełne 5 

godzin zajęć dydaktycznych (uwzględniane 
będą wyłącznie samodzielnie prowadzone 

zajęcia dydaktyczne). 

adnotacje Komisji 

 
 

 

 
 

 

 



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 
punktacja 

w/g 

kryteriów 

Ilość/punkty 
adnotacje 
Komisji 

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. 

  

4. średnia arytmetyczna ocen uzyskanych 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): 

średnia ocen z roku  
poprzedzającego złożenie wniosku 

punkty adnotacje Komisji 

od 4,00 – do 4,50 - 1 pkt 
od 4,51 – do 4,75 - 2 pkt 
      powyżej 4,76 - 4 pkt 

 

 

 

 
5. Dodatkowe kryterium uwzględniane przy równej liczbie punktów na liście rankingowej: 

 
średnia z całych dotychczasowych studiów doktoranckich: 

 

 
 
III. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia: 
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
 

 
 
Miejscowość, data i podpis doktoranta/doktorantki:.................................................................................... 


