Załącznik nr 3
do Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZASADY PUNKTACJI OSIĄGNIĘĆ PRZY PRZYZNAWANIU STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH
DOKTORANTÓW
1. Doktoranci pierwszego roku są oceniani na podstawie punktów rekrutacyjnych.
2. Zaświadczenie o uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktach powinno być
dołączone do wniosku w postaci zaświadczenia wystawionego przez pracownika
dziekanatu obsługującego doktorantów.
3. Osiągnięcia dodatkowe nie są brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków
doktorantów pierwszego roku.
4. Doktoranci drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów są oceniani za:
1) Osiągnięcia naukowo‐ badawcze:
a) publikacje recenzowane‐ 3 punkty za każdą zrecenzowaną publikację,
b) prace badawcze i rozwojowe‐ 1 punkt za każdy projekt,
c) czynny udział w konferencjach‐ 1 punkt za każdą konferencję,
d) wyjazdy i staże zagraniczne‐ 1 punkt za każdy wyjazd lub staż,
e) postęp pracy naukowej‐ do 5 punktów; Punkty przyznaje opiekun naukowy
doktoranta.
2) Osiągnięcia dydaktyczne:
a) średnia ocen‐ liczba punktów jest równa średniej uzyskanej za poprzedni rok
akademicki, wyliczoną zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a) Zasad przyznawania pomocy
materialnej doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Średnia
ocen nie wymaga potwierdzenia.
b) zajęcia dydaktyczne‐ 0,5 punktu, za każde przeprowadzone 15 godzin zajęć,
jednak nie więcej niż 2 punkty.
3) Osiągnięcia organizacyjne:
a) praca na rzecz rozwoju uczelni‐ 1 punkt, za każde osiągnięcie, jednak nie więcej
niż 5 punktów,
b) zaangażowanie w pracę katedry‐ ocenia kierownik katedry, maksymalnie
do 5 punktów.
4) Pozostałe formy działalności dydaktycznej i naukowej‐ 1 punkt za każde osiągnięcie,
maksymalnie do 5 punktów. Punkty przyznaje kierownik katedry.
5. Publikacje oraz pozostałe osiągnięcia powinny być wpisane do kwestionariusza
osiągnięć doktoranta.
6. Pod uwagę brane są publikacje zrecenzowane w okresie poprzedniego roku
akademickiego.
7. Publikacje muszą zawierać wskazanie źródła bibliograficznego.
8. Opiekun naukowy doktoranta wypełnia w kwestionariuszu osiągnięć punkt 5 „Postęp
pracy naukowej”, przyznając punkty wraz z uzasadnieniem.
9. Za czynny udział w konferencji uważa się wygłoszenie referatu.
10. Kierownik katedry wpisuje punkty wraz z uzasadnieniem w kwestionariusz osiągnięć
doktoranta w punktach 8 „Praca na rzecz rozwoju uczelni” oraz 9 „Zaangażowanie
w pracę katedry”.
11. Prawdziwość osiągnięć wpisanych do kwestionariusza potwierdza kierownik katedry
oraz doktorant własnoręcznym podpisem złożonym na ostatniej stronie
kwestionariusza.
12. Do wniosku nie dołącza się żadnych potwierdzeń osiągnięć poza kwestionariuszem.
13. Stypendium dla najlepszych doktorantów nie przysługuje doktorantom będącym
na przedłużeniu studiów doktoranckich.

