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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE CHEMII 
I. Kryteria dla 

doktorantów  
na pierwszym roku 
studiów doktoranckich 

Osiągnął bardzo dobre wyniki 
w postępowaniu rekrutacyjnym  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, 
który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

II. Kryteria dla 
doktorantów  
na drugim roku 
i kolejnych latach 
studiów doktoranckich 

1. Terminowo realizuje 
program studiów 

Zaliczenie do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku i uzyskanie w 
trakcie tego roku: 

a) ≥ 8 pkt ECTS – 3 pkt; 
b) < 8 pkt ECTS – 1 pkt. 

2. Wykazuje się zaangażowaniem: 
A) w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w 
ramach praktyk 
zawodowych 

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w wymiarze: 
a) powyżej 10 godzin dydaktycznych – 2 pkt; 
b) 10 godzin dydaktycznych – 1 pkt. 

albo 
B) w realizacji badań 

naukowych 
prowadzonych przez 
wydział 

Upowszechnianie wyników badań (prezentacje konferencyjne, publikacje naukowe) – 0 5 pkt 

3. Wykazuje się postępami w 
pracy naukowej i w 
przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej 

1. Brak postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – 0 pkt 
2. Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – 1 pkt 
3. Przyjęcie sprawozdania rocznego (kryterium niepunktowane) 

III. Sposób obliczania w 
skali punktowej 
osiągnięć doktoranta, 
któremu przedłużono 
okres odbywania 
studiów doktoranckich 

W przypadku doktoranta, który nie ukończył studiów doktoranckich w terminie i któremu przedłużono okres odbywania studiów 
doktoranckich, osiągnięcia takiego doktoranta obliczone w skali punktowej mnoży się przez współczynnik 0,8 (w przypadku pierwszego 
roku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich) lub współczynnik 0,6 (w przypadku drugiego roku przedłużenia okresu 
odbywania studiów doktoranckich). 

IV. Sposób 
udokumentowania 
spełnienia kryteriów 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu dokumentującego przebieg 
postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Każde osiągnięcie zgłoszone we wniosku musi zostać należycie udokumentowane. 
 

  


