
Wrocław, 22 lipca 2019 r. 
 

Załącznik nr 4 do szczegółowych zasad sporządzania list rankingowych do stypendium 
Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020, obowiązujących na Wydziale Prawa, Administracji                              

i Ekonomii 
 

W szczegółowych zasadach sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora                   

dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020, obowiązujących na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kryteriami oceny osiągnięć w zakresie pracy dydaktycznej jest prowadzenie zajęć 
dydaktycznych rozliczonych w systemie USOS w poprzednim roku akademickim                     
oraz pozytywna opinia promotora potwierdzająca szczególne zaangażowanie                                 
w prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

Dodatkowymi kryteriami oceny szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej są: 

a) ukończony kurs pedagogiczny – 2  punkty, 
b) aktywne uczestnictwo w kole naukowym – 1 punkt w ciągu roku 

 Aktywność w kole naukowym musi być poświadczona przez opiekuna koła oraz 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego koła (w przypadku pełnienia funkcji 
przewodniczącego koła przez Dział Spraw Studenckich). Wystawiony dokument 
powinien zawierać uzasadnienie z wyszczególnieniem wykazu aktywności 
doktoranta. 

 Punktowane będzie uczestnictwo tyko w jednym kole naukowym. 
Aktywne uczestnictwo w kole naukowym - kryterium aktywnego uczestnictwa stanowi udział 
przynajmniej w 2 projektach koła w ciągu roku spośród wymienionych: 

 członkostwo w komitecie organizacyjnym lub pomoc przy organizacji 
konferencji naukowej (z wyjątkiem lokalnej), 

 czynny udział w konferencji naukowej międzynarodowej                                        
lub ogólnopolskiej, 

 redakcja wydawanej przez koło publikacji naukowej, 

 organizacja konkursu co najmniej regionalnego, 

 udział w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich                       
(pierwsze sześć miejsc), 

 realizacja lub współrealizacja projektu badawczego lub badań terenowych, 

 organizacja warsztatów lub szkoleń.”; 
 
2. Punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Doktorant zobowiązany jest dołączyć do wniosku wypełnioną kartę osiągnięć doktoranta 
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie do karty osiągnięć (załącznik nr 2). Wszystkie załączniki               
są do pobrania na stronie internetowej wydziału.”. 

3. Uchyla się załącznik nr 3. 

4. Pozostałe szczegółowe zasady pozostają bez zmian. 


