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Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 

Informatyki rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale 

Matematyki i Informatyki 

(obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018) 
 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich  
w Uniwersytecie Wrocławskim zwanego dalej Regulaminem oraz Uchwałą Rady Wydziału 
Matematyki i Informatyki wprowadza się następujące szczegółowe kryteria wyłaniana doktorantów 
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Informatyki rekomendowanych do przyznania stypendium 
doktoranckiego. 
 

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do kierownika studiów doktoranckich, w 

terminie określonym przez Regulamin oraz uzyskanie pozycji na liście rankingowej z numerem nie 
niższym niż liczba stypendiów na danym roku. 
 
Ponadto dla doktorantów starszych lat studiów doktoranckich warunkiem koniecznym uzyskania 
stypendium jest spełnienie poniższych warunków Regulaminu: 

1) Terminowe wypełnianie obowiązków związanych ze studiami, a zwłaszcza realizowanie 

programu studiów doktoranckich oraz wykazywanie się zaangażowaniem w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych 
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni. 

oraz  
2) Uzyskanie, w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego, co najmniej dobrych wyników z egzaminów objętych 
programem studiów doktoranckich oraz wykazanie się postępami w pracy naukowej 

i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 
Dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich podstawą do tworzenia listy rankingowej 
jest postępowanie kwalifikacyjne. Wzór ogólny wniosku o przyznanie stypendium dla pierwszego 
roku studiów - stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 
 
Listę rankingową dla doktorantów starszych lat studiów doktoranckich tworzy się  

w oparciu o sumę punktów uzyskanych: 
1. za publikacje, których doktorant jest współautorem i które ukazały się (bądź zostały 

zaakceptowane do publikacji): 
a. w czasopiśmie naukowym uwzględnionym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (MNiSW) -  przyznaje się liczbę  punktów przypisaną czasopismu na tej 
liście,  

b. w sprawozdaniach konferencyjnych przyznaje się punkty w zależności od rankingu 
CORE tworzonym przez The Computing Research and Education Association of 
Australasia1, według następującego przelicznika: 

i. 45 punktów za publikację na konferencji kategorii A* 
ii. 35 punktów za publikację na konferencji kategorii A 
iii. 20 punktów za publikację na konferencji kategorii B 
iv. 10 punktów za publikację na konferencji kategorii C 

2. za zaawansowanie pracy doktorskiej – od  0 do 10 punktów; 
3. za zaangażowanie w dydaktykę prowadzoną na wydziale (doktorant jest oceniany 

pozytywnie za osiągnięcia dydaktyczne jeśli nie ma zastrzeżeń co do realizacji 
powierzonych mu zadań dydaktycznych) - od 0 do 10 punktów. 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla doktoranta drugiego i kolejnych lat studiów 
doktoranckich stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

                                                           
1 Obecnie dostępnym poprzez łącze: (http://www.core.edu.au/conference-portal) 

http://www.core.edu.au/conference-portal

