
Uchwała Nr 6/2016 

Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 lutego 2016 r. 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych 

do przyznania stypendium doktoranckiego w Instytucie Matematycznym 

 (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) 

 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania i wypłacania 

stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich 

w Uniwersytecie Wrocławskim zwanego dalej Regulaminem wprowadza się 

następujące szczegółowe kryteria wyłaniana doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium doktoranckiego dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 

Matematyki. 

 

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do kierownika studiów 

doktoranckich, w terminie określonym przez Regulamin.  

 

Dla pierwszego roku studiów doktoranckich podstawą do tworzenia listy rankingowej jest 

postępowanie kwalifikacyjne. Wzór ogólny wniosku o przyznanie stypendium dla 

pierwszego roku studiów - stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

 

Dla doktorantów starszych lat studiów doktoranckich warunkiem koniecznym uzyskania 

stypendium jest spełnienie kryteriów zawartych w obowiązującym Regulaminie. 

Ponadto warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie pozycji na liście rankingowej 

z numerem nie niższym niż ilość stypendiów na danym roku. 

Listę rankingową tworzy się w oparciu o sumę uzyskanych punktów w następujących 

pozycjach: 

1. liczba punktów czasopisma uwzględnionego na liście Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w którym ukazał się lub został zaakceptowany do 

publikacji artykuł naukowy i którego doktorant jest współautorem; 

2. 10 punktów za artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych lub 

czasopiśmie nieuwzględnionym przez MNiSW, którego doktorant jest współautorem; 

3. min(10,x) punktów za artykuł złożony do publikacji w czasopiśmie, którego 

doktorant jest współautorem, gdzie x jest ilością punktów czasopisma na liście MNiSW; 

4. 5 punktów za wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym; 

5. 3 punkty za wystąpienie na krajowej konferencji naukowej lub prezentację 

plakatu na międzynarodowej lub krajowej konferencji naukowej; 

6. od 0 do 10 punktów za zaawansowanie pracy doktorskiej; 

7. od 0 do 10 punktów za zaangażowanie w dydaktykę prowadzoną na Wydziale 

Matematyki i Informatyki (doktorant jest oceniany pozytywnie za osiągnięcia 

dydaktyczne jeśli nie ma zastrzeżeń co do realizacji powierzonych mu zadań 

dydaktycznych). 

 

Wzór ogólny wniosku o przyznanie stypendium dla drugiego i kolejnych lat studiów – 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 


