
 

 
Instrukcja do uzupełniania wniosku o stypendia doktoranckie w USOSweb na rok 

akademicki 2018/2019 
 
I Osiągnięcia: 

 
1) Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich w poprzednim 

roku akademickim (STP.DD1) – należy wpisać zajęcia na które państwo 
uczęszczali wraz z ocenami. 
 

2) Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 
zawodowych albo realizacji badań naukowych w poprzednim roku akademickim: 

1. zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 
zawodowych (STP.DD2) – należy wpisać zajęcia, które Państwo prowadzili jak 
również sprawdzanie kartkówek (rodzaj zajęć i liczba godzin) oraz inne formy 

aktywności dydaktycznej takie jak; uczestniczenie w przygotowaniu zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich, współpraca z kołami naukowymi, 

udział w akcjach popularyzujących naukę i studia, praca jako tutor; 
2. zaangażowanie w realizację badań naukowych w poprzednim roku 

akademickim (STP.DD3) – należy wpisać udział lub samodzielna realizacja 

grantów naukowych, przygotowanie i złożenie wniosku o grant, pobyty na 
stypendiach i stażach krajowych lub zagranicznych. 

 
3) Postępy w pracy naukowej w poprzednim roku akademickim (STP.DD4) 

– należy wpisać publikacje będące rezultatem pracy badawczej, wystąpienia na 

konferencjach naukowych: 
1. Artykuł opublikowany lub zaakceptowany do publikacji w 

czasopiśmie uwzględnionym na liście MNiSW (tytuł, pełna lista 
autorów, nazwa czasopisma z liczba punktów, miesiąc i rok przyjęcia lub 
rok opublikowania i numery stron); 

2. Artykuł opublikowany w materiałach konferencyjnych lub 
czasopiśmie nieuwzględnionym przez MNiSW (tytuł, pełna lista 

autorów, nazwa czasopisma, rok opublikowania i numery stron); 
3. Artykuł złożony do publikacji w czasopiśmie uwzględnionym na 

liście MNiSW (tytuł, pełna lista autorów, nazwa czasopisma z liczbą 
punktów, miesiąc i rok wysłania); 

4. Wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym (tytuł 

prezentacji, nazwa konferencji, data i miejsce, czas odczytu); 
5. Wystąpienie na krajowej konferencji naukowej lub prezentacja 

plakatu na międzynarodowej lub krajowej konferencji naukowej 
(rodzaj prezentacji, tytuł, nazwa konferencji, data i miejsce, czas 
odczytu). 

 
4) Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w poprzednim roku 

akademickim (STP.DD5) – w szczególności: otwarcie przewodu doktorskiego 
(data), opracowanie kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej, zgromadzenie 
materiałów lub wyników badań istotnych dla przygotowania rozprawy doktorskiej 

– należy podać opis i zaawansowanie pracy w %. 
 

II Załączniki: 
1) Opinia promotora lub opiekuna naukowego. 
2) Dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych osiągnięć. 

 


