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Studia Doktoranckie
1!l-t)6~Białystok, ul. warsza~~fąc~~ik Nr 7 do protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14.0l.2013 r.

UCHWALA Nr 19/IXJ13
(nr kolejny / kadencja / rok)

Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytetu

w Białymstoku

z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów,
stypendium doktoranckiego, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji
proj akościowej

Na podstawie §27 pkt. 6, w związku z Art. 199,200 i 200a Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. UNr 164, poz. 1365, z późno zm.), Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
uchwala:

§1
Wprowadza się szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów,
stypendium doktoranckiego, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIEKAN
YDZIA~

Pro,

E~~II~ZA~

Henryk

J,

WnQrowliki

załacznik do uchwały 19/IX/13 z dn. 14.01.2013

Szczegółowe zasady oceny osiągnięć studentów studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium
doktoranckie

Rodzaj działalności

Punkty/stypendium:
Doktoranckie/Przeliczenie

FPM/dla

Z dotacji projakościowej/

punktów:

najlepszych

% od maksymalnej

doktorantów

przyznanych

max. 100 pkt

punktów

% od

liczby
(od

1

maksymalnej

liczby

przyznanych punktów (od l mca na liście)

m-ea na liście)

Wyniki egzaminów:
1.
1.1

Studenci pierwszego roku studiów - wyniki rozmowy kwalifikacyjnej:
8.10-10.00 pkt - bdb (5)

100

100%

100%

6.60-8.00 pkt - db + (4+)

80

80%

80%

5.10-6.50 pkt - db (4)

60

60%

60%

4.91-5.00

40

40

40

4.90-4.81

35

35

30

30

25

25

4.60-4.50

O
O
O
O

20

20

4.81-4.90

40

O

4.66-4.80

30

4.50-4.65

20

O
O
O

Studenci od drugiego do czwartego roku studiów - średnia ocen za
egzaminy przewidziane programem nauczania (narastająco w
drugim roku studiów, w trzecim - pierwszego i drugiego, w
1.2

czwartym - pierwszego, drugiego i trzeciego):

4.80-4.71
4.70-4.61

2.

Publikacje*

2.1

Artykuły (punkty za każdy artykuł):

(studenci

II,III,IV roku, w roku akademickim

poprzedzającym

złożenie wniosku

O
O

o stypendium):

• artykuły opublikowane w czasopismach naukowych w jednym z języków kongresowych:
7

6

6

6

5

5

5

4

4

1

4

4

7

7

7

3

3

3

1

1

1

• artykuły opublikowane w czasopismach naukowych w języku polskim:

2.2

Rozdział (podrozdział)
• recenzowanej

2.3

w:

naukowej

Redakcja naukowa:
'monografii

2.4

opublikowany

monografii

Autorska

zbiorowej
publikacja

• recenzowana,
profesjonalne
• recenzowana,

książkowa:

wydana przez
wydawnictwo

naukowe

wydana przez inne wydawnictwo

• nie recenzowana

praca naukowa lub popularno-naukowa

3.

Postepy W przygotowaniu

3.1

Studenci drugiego roku studiów
·opracowany konspekt pracy doktorskiej
seminarium

rozprawy

przedyskutowany

(trzeba podać nazwę seminarium

zaakceptowany

na

i datę obrad)

przez opiekuna naukowego

• rozdział pracy doktorskiej
3.2

doktorskiej:

zaakceptowany

7

5

5

5

5

5

5

3

3

2,5

2,5

2,5

przez opiekuna

Studenci trzeciego roku studiów:
• opracowany

konspekt pracy doktorskiej

oceniony przy ubieganiu się o stypendium
·opracowany

jeżeli nie był
na drugim roku

kolejny rozdział pracy (punkty za każdy rozdział),

• konspekt rozprawy poddany pod dyskusję na Wydziałowej
Komisji Nauki

5

5

5

10

10

10

trzecim roku studiów

2

2

2

·otwarcie

5

5

5

10

10

10

7

7

7

5

5

5

3

3

3

2

2

2

1

1

1

O

2

O

10

O

10

-otwarcie przewodu doktorskiego
3.3

Studenci czwartego
·opracowany

roku studiów:

każdy nowy rozdział pracy doktorskiej,

był przedmiotem

który nie

oceny przy ubieganiu się o stypendium

na

przewodu doktorskiego

• napisane cztery i więcej rozdziałów

pracy doktorskiej

oraz

otwarty przewód doktorski
·napisane trzy rozdziały pracy doktorskiej

oraz otwarty

przewód doktorski
-naplsane dwa rozdziały pracy doktorskiej

oraz otwarty

przewód doktorski

4.

Konferencje,
i warsztaty

4.1

seminaria

naukowe

Referaty na konferencjach,

seminariach

• wygłoszony i opublikowany
przedsięwzięcia
·wygłoszony

(bez seminariów

doktorskich)

naukowe:
i wprowadzenie

w całości w materiałach

naukowego

i opublikowana

teza lub streszczenie referatu

albo wprowadzenie
• wygłoszony, ale nie opublikowany

jako referat

Członek komitetu

konferencji

organizator

organizacyjnego

warsztatów

naukowych

lub seminarium

(pod kierunkiem

opiekuna

albo główny
naukowego)

4.2
złożenie indywidualnego

lub zespołowego

wniosku o grant badawczy
ramach konkursu
konkursów
4.3

(NCN), badawczo-rozwojowy

w programach

ogłaszanych

Unii Europejskiej

przez różne jednostki

zespołu)

(NCBiR), projektu

lub innego projektu

rządowe, samorządowe,

w

w ramach
fundusze

celowe, fundacje;
odbyte staże związane z tematyką

4.4

(ocenia się tylko kierownika

badaniami

prowadzonymi

pracy badawczej

w katedrze

doktoranta

oraz związane z

lub zakładzie WEiZ

Przeprowadzenie
przewidzianym
5.

nazwiskiem

zajęć w ramach praktyk
planem studiów

doktoranta

o na pierwszym

zawodowych

doktorskich

z pozytywną

w wymiarze

ujętych w rozkładzie

roku (przy ubieganiu się o stypendium

na

drugim roku studiów)
o na drugim roku (przy ubieganiu się o stypendium

ona trzecim roku (przy ubieganiu się o stypendium

10

do 20

10

10

do 20

10

10

w danym roku następuje na podstawie protokofu bospitacji zajęć przez

przedmiot,

także osób prowadzqcych
uniemożliwia

10

na

czwartym roku studiów

prowadzqcego

do 20
na trzecim

roku studiów)

Zaliczenie praktyk

zajęć pod

oceną z hospitacji:

opiekuna naukowego

uzyskanie punktów

"za praktyki"

zaliczać zajęć prowadzonych

przez doktoranta

praktyki"

o stypendia.

przy ubieganiu

lub przez kierownika

zajęcia na podstawie

się

przy ubieganiu się o stypendium.

przyznanych

* Każde

się o stypendium.

Ilość przyznanych

z hospitacji

Do praktyk nie można

stypendiów

rankingu

zależy od regulacji

doktorantów
ogólnouczelnianych

i

środków.

osiqgnięcie musi być udokumentowane.

publikacji

zakfadu (dotyczy to

w innej uczelni. Osobom tym nie przysfugujq punkty "za

Uwaga: Punktacja ujęta w niniejszych zasadach służy do sporzqdzenia
ubiegajqcych

katedry/

odrębnej umowy). Brak protokołów

wraz ze stronq tytufowq

oryginaf programu

konferencji,

Do wniosku należy zafqczyć kserokopię lub oryginaf

i stron q redakcyjnq z numerem

seminarium

lub warsztatów,

ISBN lub ISSN, kserokopię lub

konspektu pracy, rozkfadu zajęć i protokołu

hospitacji.
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