Uchwała Nr 33/2018
Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie kryteriów wyłaniania grupy 30 % najlepszych doktorantów w celu
przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w Instytucie
Matematycznym (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w
Uniwersytecie Wrocławskim, zwanego dalej Regulaminem wprowadza się następujące zasady
tworzenia listy rankingowej dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Matematyki.
Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wygenerowanego z systemu USOSweb,
w terminie określonym przez Regulamin.
Dla doktorantów starszych lat studiów doktoranckich warunkiem koniecznym uzyskania stypendium
jest spełnienie kryteriów zawartych w obowiązującym Regulaminie.
Listę rankingową tworzy się w oparciu o sumę uzyskanych punktów w następujących pozycjach:
I. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich w poprzednim roku
akademickim:
od 0 do 8 punktów.
II. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk
zawodowych albo realizacji badań naukowych w poprzednim roku akademickim:
1. od 0 do 8 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);
2. 2 punkty za udział w grancie:
od 4 do 10 punktów za samodzielną realizację grantów naukowych;
od 2 do 4 punktów za przygotowanie i złożenie wniosku;
od 1 do 2 punktów (za każdy miesiąc) za pobyt na stypendiach i stażach krajowych
lub zagranicznych (powyżej miesiąca).
III.
Postępy w pracy naukowej w poprzednim roku akademickim:
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.
IV.

Postępy w przygotowaniu
akademickim:
od 0 do 10 punktów.

rozprawy

doktorskiej

w

poprzednim

roku

Postępowanie w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającej do
otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba
z taką samą liczba punktów.
Wówczas wyżej na liście rankingowej jest ta osoba, która uzyskała więcej punktów za przyjęte
publikacje (patrz pozycja 1.), a w przypadku gdy wyżej opisana procedura nie wyłoni listy
kandydatów, wyższą pozycję na liście rankingowej ma ta osoba, dla której liczba max(a 1, a2, a3, …
an), jest większa, gdzie a1, a2, a3, … an są liczbami punktów za poszczególne publikacje według listy
ministerialnej.
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