
Załącznik z dnia 19.05.2015 r. z posiedzenia Rady Wydziału BiNoZ 

UCHWAŁA 

Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie 

stypendium dla najlepszych doktorantów na  Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ z późniejszymi 

zmianami, 

Na podstawie Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 16, poz. 1365, art. 199, pkt. 4) z 

późniejszymi zmianami, oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów UJ stanowi się, co następuje: 

 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w oparciu o Regulaminem ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UJ  

2. Doktorantom I roku stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje się wg rankingu 

ustalonego w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2a.  kryteria dodatkowe dla doktorantów I roku studiów w dyscyplinie: biologia, geografia, geologia 

a) Średnia ocen z toku studiów magisterskich x  0,1 pkt.   

b) Średnia ocen z toku studiów licencjackich x  0,1 pkt.   

RW/11/10(2a,2b) 

3. Na  II, III, IV oraz  na przedłużeniu po IV roku studiów stypendium może być przyznane  

doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie 

następujące warunki: 

a. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 

b. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu pracy doktorskiej, 

c. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej  

4. W przypadku doktorantów  II, III, IV oraz  będących na przedłużeniu po IV roku studiów warunkiem 

przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów jest:  

a.  złożenie indeksu wraz ze sprawozdaniem  z wykonywanych obowiązków i innych osiągnięć 

za dany rok akademicki oraz pozytywnej opinii o postępach w pracy doktorskiej, 

potwierdzonych przez opiekuna naukowego/promotora w terminie określonym  w 

Regulaminie studiów doktoranckich na UJ. 

b. zaliczenie roku studiów i złożenie wniosku zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na UJ. 

5. System punktacji – ustala Rada Wydziału: 

a. bardzo dobre/dobre wyniki w nauce   spełnia / nie spełnia 

b. ocena postępów w pracy doktorskiej    0-3 pkt 

c. ocena postępów w pracy dydaktycznej    0-3 pkt  

d. ocena postępów w pracy naukowej   

ocena dorobku naukowego analogicznie jak dla pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału BiNoZ UJ   

       

e. aktywny udział w konferencjach naukowych:  

           międzynarodowe    0,6 pkt.  (każda)  

           krajowe   0,3 pkt.  (każda)  

f. kryteria dodatkowe:  

aktywność w popularyzacji nauki (np.:  Festiwal Nauki, Targi Edukacyjne, Dni Ziemi, Dni 

Otwarte UJ itp.,)                    0,3 pkt. (każda)  

 


