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I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH
1. Kryterium podstawowe
Podstawą wyłonienia uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium na
pierwszym roku jest uzyskanie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym dla
studiów stacjonarnych.
2. Kryterium dodatkowe
W przypadku, gdy na końcu listy uprawnionych znajduje się kilku doktorantów z tą
samą punktacją, a przyznanie im wszystkim zwiększenia stypendium przekroczyłoby sumę
30% najlepszych doktorantów studiów stacjonarnych pierwszego roku Wydziału Pedagogiki i
Psychologii, dodatkowym kryterium decydującym jest uzyskanie bardzo dobrych ocen za
wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
Przy czym chodzi tu o doktorantów, którzy ukończyli studia z wynikiem ogólnym bardzo
dobrym, a ich średnia ocen ze studiów wynosiła co najmniej 4,5.

II, III, IV ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH
Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów
przysługuje doktorantowi, który w poprzednim roku studiów spełnił łącznie następujące
warunki stanowiące kryteria podstawowe do wystąpienia z wnioskiem:
1. Zaliczył rok studiów w terminie do 30 września (i uzyskał zaliczenia w I terminie).
2. Uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich (średnia ocen z egzaminów nie niższa niż 4,5).
Uwaga: W przypadku doktorantów na czwartym roku studiów realizujących program według
starej siatki obowiązuje uzyskanie bardzo dobrej oceny z seminarium badawczego.
3. Wykazał się postępami w pracy naukowej (udokumentowana aktywność naukowa –
zgodnie z załącznikiem nr 1)
3.1. Publikacje recenzowane (opublikowane lub przyjęte do druku- potwierdzone
przez wydawnictwo lub redaktora tomu wraz z załączoną recenzją tekstu)
3.2. Staże naukowe.
Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
obowiązany jest przedstawić wykaz udokumentowanej działalności naukowej za ubiegły
rok akademicki (wg Załącznika nr 1 wypełniając stosowne pola tabeli). Do wniosku należy
również załączyć dokumentację (np. opublikowane artykuły).
4. Wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
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Pozytywna opinia promotora lub opiekuna naukowego wraz z oceną na skali 2-5 (gdzie 2oznacza brak postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a 5 – oznacza bardzo
dobre, satysfakcjonujące postępy). Liczba uzyskanych punktów jest równa ocenie.
O zwiększenie stypendium mogą starać się doktoranci, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą
za postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
5. Wykazał się zaangażowaniem w pracę dydaktyczną
Potwierdzenie przez opiekuna naukowego zrealizowania (lub współrealizowania) zajęć
dydaktycznych przez doktoranta (doktorant ubiegający się o stypendium powinien wykazać
się zaangażowaniem w zadania związane z realizacją działalności dydaktycznej).
Rodzaj i zakres dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia doktoranta ubiegającego się
o stypendium:
a) dla doktorantów I roku stypendium będzie przyznawane według pozycji na
punktowej liście rankingowej w postępowaniu rekrutacyjnym,
b) dla doktorantów II, III i IV roku wymagana jest kopia sprawozdania z działalności
naukowej i dydaktycznej zawierająca:
- zaliczenie roku akademickiego w terminie do 30 września (potwierdzenie
uzyskania zaliczeń w I terminie na podstawie indeksu);
- oceny z egzaminów;
- ocenę postępów w pracy naukowej;
- ocenę opiekuna naukowego (promotora) o postępach doktoranta w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej;
- potwierdzenie przez opiekuna naukowego (promotora) zrealizowania przez
doktoranta zajęć dydaktycznych i ich ocena.
c) dla studentów II, III i IV roku:
- szczegółowe sprawozdanie z udokumentowanej działalności naukowej za
poprzedni rok akademicki (załącznik 1 – w odpowiednie pola tabeli należy wpisać
ten rodzaj działalności, która była podejmowana przez doktoranta w poprzednim
roku akademickim). W sprawozdaniu wymagany jest podpis doktoranta oraz
opiekuna naukowego (promotora) weryfikujący punktację.
Kryterium dodatkowe
Jeżeli na końcu listy uprawnionych dla danego roku znajduje się kilku doktorantów z tym
samym wynikiem, a przyznanie zwiększenia stypendium im wszystkim przekroczyłoby
sumę 30% doktorantów studiów stacjonarnych tego roku dodatkowym kryterium
decydującym o tym, kto otrzyma stypendium jest kolejno:
a. otwarty przewód doktorski
b. publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej (kryterium decydującym jest suma uzyskanych punktów)
c. publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym (szczególnie
z listy ERIH) lub czasopiśmie polskim umieszczonym na liście ministerialnej
(kryterium decydującym jest suma uzyskanych punktów)
d. inne publikacje recenzowane (wg Załącznika nr 1 – Aktywność Naukowa
Recenzowana – część A) (kryterium decydującym jest suma uzyskanych
punktów)

