
(stypendium projakościowe)                                                                                                                        Załącznik do  
szczegółowych kryteriów  

wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na  
 Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych  

 

Karta osiągnięć  

w pracy badawczej i dydaktycznej doktoranta  

(dotyczy drugiego i kolejnych lat studiów) 

w roku akademickim ............. 
 

 

Nazwisko i imię doktoranta/doktorantki..................................................................................................... 
 
Instytut/Katedra.................................................................................................................................... 

 
Rok studiów........................................................................................................................................... 
 
I. Osiągnięcia badawcze: 

1. Ocena opiekuna naukowego/promotora w zakresie osiągnięć w poprzednim roku studiów doktoranckich 
(wypełnia promotor/opiekun naukowy):  

– zaawansowanie pracy doktorskiej w procentach: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia promotora/opiekuna naukowego: zaangażowanie wskazanego wyżej doktoranta/doktorantki oraz 

jego/jej osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia 

wniosku były wyróżniające. 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:  

TAK NIE 
 

 

.............................................................. 

Podpis opiekuna naukowego/promotora 

 

2. Prace badawcze i aktywność naukową, na które składają się (uwzględniane będą wyłącznie 
publikacje naukowe i aktywność naukowa w roku złożenia wniosku oraz w roku kalendarzowym 
poprzedzającym ten rok, z wyjątkiem aktywności na konferencjach naukowych, w przypadku 
których uwzględniane będą osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym złożenie 
wniosku): 

L.p
. 

Nazwa 

punktacja 

w/g 
kryteriów 

Ilość/punkty 
adnotacje 
Komisji 

1. Autorstwo monografii naukowej  12 pkt   

2. Redakcja naukowa monografii naukowej 5 pkt   

3.  Redakcja czasopisma naukowego 4 pkt   

4. Publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w 

wykazie MNiSW 

pkt według 

wykazu 

  

5.  Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science 

5 pkt   

6. Publikacja w czasopiśmie naukowym wydawanym 
przez Wydział nie wymienionym w wykazie MNiSW lub 
uzyskującym w/g tego wykazu mniej niż 3 pkt 

3 pkt   

7. Publikacja w czasopiśmie naukowym nie wymienionym 
w wykazie MNiSW  

1 pkt   

8. Kierowanie projektem obejmującym badania naukowe 
lub prace rozwojowe, na realizację których środki na 
badania zostały przyznane przez podmiot inny niż 
Uniwersytet Wrocławski w ramach postępowania 
konkursowego 

5 pkt   



9. Udział w projekcie badawczym wymienionym w 
punkcie 8 w charakterze wykonawcy 

2 pkt   

10. Wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na 

konferencji naukowej międzynarodowej lub 

organizowanej przez zagraniczną jednostkę naukową 
 

3 pkt  

nie więcej niż 
9 pkt  

  

11. Wygłoszenie referatu, komunikatu, posteru na 

konferencji naukowej krajowej 

2 pkt 

nie więcej niż 
6 pkt  

  

12. Staż naukowy od 14-28 dni………………………………………… 
 
 
Staż naukowy od 29 dni ……………………………………………. 
 

1 pkt 
 
 
2 pkt 
łącznie  

nie więcej niż 

4 pkt  

  

 
II. Osiągnięć dydaktycznych z poprzedniego roku studiów doktoranckich: 
1. Wykonane godziny dydaktyczne w poprzednim roku studiów doktoranckich (uwzględniane będą 
wyłącznie samodzielnie prowadzone zajęcia dydaktyczne): 

L.p. Nazwa 
punktacja 

w/g 
kryteriów 

Ilość/punkty 
adnotacje 
Komisji 

1. od 10-30 godzin 2 pkt   

2. od 31-60 godzin 3 pkt   

3.  od 61 do 90 i więcej godzin 4 pkt   

 
2. Inne osiągnięcia dydaktyczne: 

L.p. Nazwa 
punktacja 

w/g 
kryteriów 

Ilość/punkty 
adnotacje 
Komisji 

1. 

Prowadzone przedmioty w języku polskim--------------- 
1 pkt za 
każdy 
przedmiot 

 
 

Prowadzone przedmioty w języku obcym---------------- 
2 pkt za 
każdy 
przedmiot 

 
 

2. Autorstwo podręcznika 6 pkt   

2. 

Opracowanie i publikacja pomocy naukowych, które nie 

są podręcznikami (np. kazusy, testy, diagramy) z 
danego przedmiotu 

3 pkt 

 

 

3. 
Przygotowanie i wykorzystywanie prezentacji 
multimedialnych w procesie dydaktycznym wraz z  ich 
udostępnieniem na stronie www Wydziału 

1 pkt za 
każdy 
przedmiot 

 
 

4. Czynny udział w pracach Kół Naukowych 
1 pkt nie 
więcej niż 
3 pkt  

 
 

 

III. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 
Miejscowość, data i podpis doktoranta/doktorantki:.................................................................................... 


