
 

 
Zarządzenie Nr 1b/2013 

Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

ustalające szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów  

na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii,  

rekomendowanych do przyznania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.  

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim (załącznik do zarządzenia Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

23 kwietnia 2013 r.) ustalam następujące szczegółowe kryteria grupy 30% najlepszych 

doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii, 

rekomendowanych do przyznania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:  

 

§ 1. 

Komisja wydziałowa ds. zwiększenia stypendiów doktoranckich sporządza listy rankingowe 

wniosków o zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na Uniwersytecie Wrocławskim, według następujących kryteriów: 

 Kryterium oceny wniosku  Punktacja 

1 Publikacje z wyłączeniem materiałów konferencyjnych  

a czasopisma z grupy A listy ministerialnej, zasady punktacji: 

-  jeden autor  

-  pierwszy autor dowolna liczba współautorów  

-  drugi autor i dowolna liczba współautorów lub 2-3 autorów 

z równym udziałem (kolejność alfabetyczna)  

-  trzeci autor i dowolna liczba współautorów lub 4-5 autorów 

z równym udziałem (kolejność alfabetyczna)  

- kaŜdy inny przypadek  

punktacja czasopisma P wg listy ministerialnej 

 

1,2 x P 

1,1 x P 

1 x P 

 

0,8 x P 

0,6 x P 

b raporty duŜych kolaboracji (liczba autorów >20) w 

czasopismach z grupy A    

0,3 x P 
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c rozdział w monografii w języku angielskim 40 

d monografia w języku angielskim   80 

2 Udział w konferencjach międzynarodowych  

a Wystąpienie  7 

b Prezentacja plakatu  4 

c Publikacja w materiałach konferencyjnych w czasopiśmie z 

grupy A  

według zasad z 

punktu 1a z 

czynnikiem 0.5 

d Publikacja w materiałach konferencyjnych w wydawnictwie o 

zasięgu międzynarodowym  

według zasad z 

punktu 1a z P=12 

3 Aktywność w staraniu się o indywidualne granty 

naukowe  

 

 wg oceny komisji wydziałowej  do 40 

4 Inne osiągnięcia naukowe   

 (np. publikacje w czasopismach spoza grupy A, zaproszone 

seminaria, zaproszone wystąpienia plenarne, uzyskanie 

dodatkowych umiejętności przydatnych w badaniach 

naukowych potwierdzone świadectwem lub certyfikatem)  

wg oceny komisji wydziałowej 

do 30  

5 Osiągnięcia dydaktyczne  

 (prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w przygotowaniu 

zajęć, opracowywanie materiałów dydaktycznych (listy zadań 

z rozwiązaniami, skrypty), popularyzacja nauki) 

wg oceny komisji wydziałowej 

do 30 

 

Komisja wydziałowa sporządza listy rankingowe na podstawie informacji zawartej we 

wnioskach doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium 

doktoranckiego. Sposób przedstawienia informacji o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych 

doktoranta oraz ich ocena podlegają następującym zasadom:  

1. Informacje niezbędne przy ustalaniu listy rankingowej są dostarczane przez wnioskodawcę 

w postaci załącznika do podania o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Wzór załącznika jest dostępny na stronie studium doktoranckiego. Składający podanie 

zobowiązany jest do podania numeru indeksu doktoranta. 
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2. Informacja dotycząca publikacji jest uzupełniana, dołączonymi do podania, kserokopiami 

pierwszych stron artykułów, a w przypadku materiałów konferencyjnych, równieŜ 

właściwych stron tytułowych tomów czasopism lub wydawnictw. 

3. W podaniu na kolejny rok akademicki uwzględnia się wyłącznie osiągnięcia z poprzedniego 

roku akademickiego (od 1 października do 30 września). W przypadku publikacji bierze się 

pod uwagę „on-line publication date” lub „publication date” jeŜeli czasopismo lub 

wydawnictwo nie przewiduje formy „on-line”. W przypadku grantów, bierze się pod uwagę 

datę decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu grantu lub datę ogłoszenia rozstrzygnięcia 

konkursu. 

4. Dane osiągnięcie naukowe moŜna zgłosić tylko w jednym podaniu o zwiększenie 

stypendium.  

5. Podania, w których podano nieprawdziwe dane dotyczące osiągnięć naukowych, mające 

wpływ na ocenę wniosku, są traktowane jako niespełniające wymogów formalnych i jako 

takie nie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy rankingowej. 

 

§ 2. 

 Wprowadza się nastepujacy wzór załącznika do podania o zwiększenie wysokości stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w 

Uniwersytecie Wrocławskim1: 

 

Imię i nazwisko  

 

Numer indeksu 

 

1. Publikacje z wyłączeniem materiałów konferencyjnych. 

a. Czasopisma z grupy A listy ministerialnej. 

b. Raporty duŜych kolaboracji. 

c. Rozdział w monografii w języku angielskim. 

d. Monografia w języku angielskim 

2. Udział w konferencjach międzynarodowych. 

a. Wystąpienia. 

b. Prezentacja plakatu (tylko wtedy gdy plakat był prezentowany osobiście). 

c. Publikacja w materiałach konferencyjnych w czasopiśmie z grupy A. 

d. Publikacje w materiałach konferencyjnych w wydawnictwie o zasięgu 

międzynarodowym. 

                                                           
1 Nie dotyczy doktorantów I roku. 
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3. Aktywność w staraniu się o indywidualne granty naukowe (informacja o grantach 

przyznanych i odrzuconych). 

4. Inne osiągnięcia naukowe. 

5. Osiągnięcia dydaktyczne.  

 

 

Data i podpis 

 

§ 3. 

  

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

Dziekan 

Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Prof. dr hab. Antoni Ciszewski 

 
 

 


