
 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów  
dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki i Astronomii  

na rok akademicki 2014/2015 
 

I 
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

1. Zgodnie z § 19 Zarządzenia nr 57/2012 Rektora U.Wr. stypendium to zostanie przyznane tym 

doktorantom, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali ocenę „bardzo dobrą”. 

2. Stypendia dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich są przyznawa-

ne na wniosek doktoranta. Wzór wniosku znajduje się na stronie Działu Młodzieżowego Uniwer-

sytetu Wrocławskiego: www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/pomoc-materialna  

(zakładka „dla doktorantów”). 

II 
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

NA DRUGIM I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

1. Na Wydziale zostanie sporządzona wspólna lista rankingowa dla doktorantów z Instytutu  Astro-

nomii, Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej. 

2. Lista zawierać będzie nazwiska doktorantów drugiego i wyższych lat studiów doktoranckich, któ-

rzy spełniać będą warunki określone w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypła-

cania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczegól-

ności warunek uzyskania bardzo dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, warunek uzyskania pozytywnej oceny postępów w pracy naukowej i 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz warunek wykazania się szczególnym zaangażowaniem 

w pracy dydaktycznej. 

3. Klasyfikacja doktorantów zostanie przeprowadzona na podstawie liczby punktów P uzyskanych 

za osiągnięcia w poprzednim roku studiów: 

 

P=wE*20*OE + wN*PN, 

 

gdzie 

OE oznacza średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim  roku  

studiów. Zgodnie z regulaminem uniwersyteckim, oceny z egzaminów nie mogą być niższe od 

oceny dobrej. 

PN jest liczbą punktów za działalność naukową w poprzednim roku studiów obliczaną za pomocą 

algorytmu przedstawionego w pkt. 4. 

wE i wN są wagami (wE + wN =1), których wartości są ustalone odrębnie dla każdego roku stu-

diów doktoranckich i podane w tabeli. 

 

 

 

http://www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/pomoc-materialna


 

 

Rok wE wN 

II 0.7 0.3 

III 0.5 0.5 

IV 0.3 0.7 

V 0.3 0.7 

 
4. Do obliczenia doktorantowi liczby punktów PN bierze się pod uwagę jego publikacje, referaty 

i plakaty na konferencjach naukowych w poprzednim roku studiów 

 

PN =min(100,S) 
gdzie 

 

min(x,y) oznacza mniejszą z dwóch liczb x i y, 

S jest sumą punktów za publikacje i wystąpienia konferencyjne wyznaczaną z uwzględnieniem 

punktacji przedstawionej w poniższej tabeli. 

 

 Rodzaj publikacji, prezentacji 
Liczba 

punktów 

konferencje 

naukowe 

plakat 10 

referat 16 

publikacje 

preprint 10 

artykuł w materiałach konferencyjnych 20 

artykuł w czasopiśmie naukowym z listy ministerialnej 50 

artykuł w czasopiśmie naukowym spoza listy ministerialnej 30 

 

 
5. Doktorant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wypełnionego wniosku (załącznik 1) 

w terminie do 5 października danego roku. 



 

 

Załącznik 1. 

 

Wniosek doktoranta 

ubiegającego się o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akad. 2014/2015 

 
Nazwisko i imię doktoranta ……………………………………………………………………………………. 

Instytut.................................................................................................... 

Opiekun naukowy……………………………………………………………………………………………………. 

Rok studiów doktoranckich……………………………………………………………………………………… 

 

I. Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w poprzednim roku studiów 

(Załączyć listę ocen z egzaminów i zaliczeń na osobnej karcie) 

 

II. Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w poprzednim roku studiów 

 

Ocena realizacji zadań wynikających z harmonogramu przewidzianego do wykonania  

w poprzednim roku studiów, wystawiona przez opiekuna naukowego. 

 

pozytywna  

negatywna                  Podpis opiekuna naukowego 

 

 

III. Ocena postępów w pracy naukowej w poprzednim roku studiów 

 

Liczba publikacji w czasopismach naukowych z listy ministerialnej* 

  

Liczba publikacji w czasopismach naukowych spoza listy ministerialnej * 

  

Liczba publikacji w materiałach konferencyjnych* 

  

Liczba preprintów*  

  

Liczba wystąpień ustnych na konferencjach naukowych**  

  

Liczba plakatów na konferencjach naukowych** 

  

 

IV. Ocena pracy dydaktycznej w poprzednim roku studiów 

 

Doktorant wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej*** 

 

Tak  

Nie                  Podpis dyrektora ds. dydaktycznych 

 

 

 

Wrocław, dnia………………………..         Podpis doktoranta 

 
 

*Załączyć kopie pierwszych stron publikacji. 
** Załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienia konferencyjne (program konferencji, kopia 

plakatu, itp.). 

***Zakreślić właściwy wybór. 


