Uchwała nr 105/IX/2015
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie określenia zasad opiniowania wniosków doktorantów
o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 5, art. 199c ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.), w związku z § 5 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. 2015,
poz. 1051) oraz § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała Nr
32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. ze zm.) Rada
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala, co
następuje:
§1
1. Rada opiniuje wniosek doktoranta o przyznanie stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia na podstawie określenia liczby punktów.
2. Określenie liczby punktów dotyczy określonych w § 3 kryteriów; wybitnych
osiągnięć naukowych związanych z dziedziną nauki i dyscypliną naukową w
których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie lub
wybitnych osiągnięć w sporcie.
§2
1. Rada opiniuje pozytywnie wniosek doktoranta o przyznanie stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia, jeżeli wniosek doktoranta uzyskał liczbę co najmniej 14
punktów, wynikającą z zastosowania skali punktowej określonej dla
poszczególnych kryteriów w § 3.
2. W przypadku, gdy wniosek doktoranta uzyskał zgodnie z pkt 1 liczbę punktów
mniejszą niż 14, Rada wydaje opinię negatywną co do złożonego wniosku o
przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
§3
1. Kryterium wybitnych osiągnięć naukowych lub w sporcie jest punktowane w
zależności od danego osiągnięcia.
2. Sposób przydzielenia punktów w zależności od kryterium wybitnych osiągnięć
naukowych przedstawia się następująco:
autorstwo
lub
współautorstwo
publikacji
naukowych w czasopismach naukowych ujętych w
części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra
właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r.
poz. 249) o zasięgu międzynarodowym
autorstwo
lub
współautorstwo
publikacji
naukowych w formie książki o zasięgu co najmniej
krajowym,
z
wyłączeniem
publikacji
pokonferencyjnych

- według wartości punktowych
wynikających z wykazu
- w przypadku współautorstwa
stosuje się podział punktów w
zależności od udziału
procentowego współautorów
- 12 punktów za publikację w
formie książki
- 4 punkty za rozdział w
publikacji w formie książki
- w przypadku współautorstwa
stosuje się podział punktów w
zależności od udziału
procentowego współautorów

znaczący udział w projektach badawczych - łącznie 4 punkty
realizowanych samodzielnie przez uczelnię
znaczący udział w projektach badawczych
realizowanych przez uczelnię we współpracy z
innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w
tym zagranicznymi
referaty własne wygłoszone samodzielnie na
międzynarodowych konferencjach naukowych, w
których uczestniczyli prelegenci co najmniej z
pięciu zagranicznych ośrodków akademickich
nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu
międzynarodowym,
w
których
uczestniczyli
doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu
państw,
z
wyłączeniem
konkursów
organizowanych w ramach konferencji oraz
konkursów o przyznanie innych stypendiów
- o wysokiej randze lub wysokim poziomie
innowacyjności

- łącznie 4 punkty

- 2 punkty za wystąpienie na
konferencji
- łącznie 6 punktów
- łącznie 3 punkty

3. Sposób przydzielenia punktów w zależności od kryterium wybitnych osiągnięć w
sporcie jest uzależniony od zajęcia miejsca w klasyfikacji indywidualnej albo
drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają
polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715).
dziesiąte miejsce w igrzyskach
olimpijskich

-15 punktów (do każdego wyższego
miejsca w klasyfikacji należy dodać 1 pkt)

ósme miejsce w mistrzostwach świata

-15 punktów (do każdego wyższego
miejsca w klasyfikacji należy dodać 1 pkt)
-15 punktów (do każdego wyższego
miejsca w klasyfikacji należy dodać 1 pkt)

Pią piąte miejsce w:
– młodzieżowych mistrzostwach świata,
– mistrzostwach Europy
trzecie miejsce w młodzieżowych
-15 punktów (do każdego wyższego
mistrzostwach Europy
miejsca w klasyfikacji należy dodać 1 pkt)
Wartości punktowe są odpowiednio przyznawane również w zawodach
organizowanych dla osób niepełnosprawnych
a) trzecie miejsce w:
-15 punktów (do każdego wyższego
b) uniwersjadzie,
miejsca w klasyfikacji należy dodać 1 pkt)
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) Europejskich Igrzyskach Studentów
§4
Traci moc uchwała nr 9/2012 z dnia 24 września 2012 sprawie określenia zasad
opiniowania wniosków doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia
§5
Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi.
§6
Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
dr hab. Włodzimierz Gromski
DZIEKAN

