
 

Tekst  jednolity             Załącznik  z dnia 19.05.2015 r. z posiedzenia Rady Wydziału BiNoZ 

Uchwała nr 1/2012 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 

z dnia 20 marca 2012 r. z późniejszymi zmianami, 
w sprawie zatwierdzenia zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o 

przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ 

Działając na podstawie art. 200a i 201 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Zarządzeniem 

Rektora UJ w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Rada Wydziału 

BiNoZ UJ uchwala, co następuje: 

1. Zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

są  przyznawane na okres 12 miesięcy na zasadach przewidzianych Regulaminem przyznawania 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

2. Zwiększenia stypendiów doktoranckich finansowane są z budżetu państwa ze środków przeznaczonych 

na ten cel. 

3. Doktorantom I roku zwiększenie stypendium doktoranckiego  przyznaje się na podstawie punktacji 

uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Na  drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich zwiększenie stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  może otrzymać doktorant, który  

wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.  

5. Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest zobowiązany złożyć 

kierownikowi studiów doktoranckich  wniosek o jego przyznanie wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

obowiązków w danym roku akademickim tj. w terminie do 30 czerwca (ew. za zgodą kierownika studiów 

przedłużenie  terminu do 30 września). 

6. Lista rankingowa sporządzana jest dla studiów w określonej dyscyplinie, odrębnie dla każdego roku 

studiów, w oparciu o dane zawarte  w sprawozdaniu złożonym przez doktoranta.     

7. System punktacji: 

a. postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej          0 -4 pkt 

( w jakim stopniu zostały zrealizowane „ założenia „ na dany rok akademicki) 

b. prowadzone zajęcia dydaktyczne (punkty wyliczane z proporcji)  0 -6 pkt 

 dla samodzielne prowadzonych zajęć przelicznik:  1 pkt 

 dla współprowadzonych zajęć przelicznik:   0,8 pkt 

 każda inna forma uczestnictwa w zajęciach ( w tym również godziny dydaktyczne 

przydzielone jako pomoc w pracowni specjalizacyjnej) nie będzie punktowana.  
Umożliwia zaliczenie praktyk zawodowych  
 

c. publikacje- wyłącznie ogłoszone drukiem /potwierdzeniem przyjęcia do druku w danym roku 

akademickim                                                                     0 - 12pkt  

 punktu przyznawane zgodnie z listą ministerialną (A, B, C) 

 inne recenzowane publikacje naukowe ( pod warunkiem, że posiadają swoją stronę 

internetową), Czerwona Księga, Mapy : 

prace w j. polskim 3 pkt 

prace w j. angielskim 5 pkt 

popularno-naukowe  1 pkt 

 



 rozdział w książce (anglojęzycznej)  5 pkt 

              (polskojęzycznej) 4 pkt 

 monografie w j. angielskim 25 pkt 

        j. polskim 20 pkt    

       
d. Wykonanie ekspertyz 1 pkt. / każda potwierdzona  oficjalnym dokumentem wydanym przez 

instytucję zlecającą       0 - 2 pkt 
 

e. prezentacja wyników badań (punkty wyliczane z proporcji)    0 - 4 pkt 

 udział w konferencji międzynarodowej (anglojęzycznej ) w tym studenckiej, w 
której składzie Komitetu Naukowego zasiadają pracownicy naukowi: 
z referatem(wygłaszający): 1  pkt, współudział: 0,4 pkt 
z posterem: 0,5 pkt,  

 udział w konferencji polskojęzycznej w tym studenckiej, w której składzie Komitetu 
Naukowego zasiadają pracownicy naukowi: 
 z referatem(wygłaszający):  0,4 pkt, współautor: 0,1 pkt 
z posterem: 0,2 pkt 

 odczyty naukowe 0,1 pkt 

 konferencje studenckie 0,1 pkt 
 

f. projekty badawcze       0 - 2 pkt 

 

 kierownik projektu badawczego – 1 pkt 

 wykonawca projektu badawczego – 0,5 pkt 

 beneficjent DSC – 0,2 pkt 

 

g. Kryteria dodatkowe: (Stosuję się w przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu 

uprawniającym  do otrzymania zwiększenia znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą 

liczbą punktów) 

 

dla I roku, kolejno: 

 

 średnia ocen z toku studiów II stopnia albo jednolitych magisterskich 

 średnia ocen z toku studiów I stopnia 

dla roku II i kolejnych: 

 - udział w stażach międzynarodowych -1 pkt 

 - udział w stażach krajowych– 0,5 pkt 

 

   7a.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Kierownik studiów. 

8. Złożone wnioski o przyznanie zwiększenia do stypendium opiniuje komisja doktorancka. 

9. Na podstawie list rankingowych komisja doktorancka wskazuje osoby, którym przysługuje zwiększenie 

stypendium doktoranckiego. 

10. Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje się   niezależnie od przyznanych świadczeń pomocy 

materialnej, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz stypendiów doktorskich. 

11. Doktorantowi, który znalazł się w grupie 30% najlepszych doktorantów wskazanych przez komisję 

doktorancką, a któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego zwiększenie stypendium staje się 

stypendium doktoranckim. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


