Załącznik nr 1 do
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Łódź, dnia .................................... r.
Imię: ……….………….…………… Nazwisko: ………………..…………......……….…..…….………….
PESEL: ..………………....……..… Nr albumu: ..………..….… Nauczyciel Akademicki (NA): TAK/NIE*
Wydział: ……………………………………………..………………….….………………………………...
Studia doktoranckie rozpoczęte od roku akademickiego …………/………..; Rok studiów:* * ………..…..
Dziedzina nauki: …………………………….…… Dyscyplina naukowa: …………….………….………...
Numer konta bankowego* - dotyczy doktorantów, którzy 1)nie pobierali stypendium doktoranckiego w
poprzednim roku akademickim lub w przypadku 2)zmiany konta bankowego.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM*
Zwracam się z prośbą o przyznanie na okres od 1 października 20……. r. do 30 września 20…….. r.:
1) stypendium doktoranckiego*

2) zwiększenia stypendium doktoranckiego *
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych dla 30% najlepszych doktorantów
stacjonarnych studiów doktoranckich, pod warunkiem
uzyskania ze sprawozdania minimum 30 pkt

Oświadczenie:
1. Świadoma/my odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych
oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie dane do wniosku
oraz informacje o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych są prawdziwe.
2. Zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi.
…...……………..…………….…………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych w zakresie i celu
niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
…...……………..…………….…………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

Wniosek wpłynął w dniu .................................

Opinia ….............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pieczęć i podpis opiekuna naukowego/promotora
*) zaznacz właściwe.
**) aktualny rok studiów, dotyczący roku akademickiego za który składane jest sprawozdanie; kandydaci/doktoranci przyjęci na I rok studiów doktoranckich
wpisują „0”; doktoranci przedłużający studia doktoranckie wpisują „po IV”;

1

W ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich:
Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor w oparciu o:
1) ranking punktacji osiągniętej w postępowaniu rekrutacyjnym przez
doktoranta przyjętego na I rok studiów doktoranckich,
2) ranking punktacji wyliczonej na podstawie:
a) wyliczonej średniej oceny z przedmiotów objętych programem danego roku
studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku)
b) sprawozdania rocznego za ostatni rok akademicki zawierającego punkty
wynikające z oceny opiekuna naukowego/promotora (0 – 25 pkt);
oraz punków wynikających z opublikowania pracy naukowej w pełnej wersji,
w której doktorant jest pierwszym autorem, zamieszczonej
w recenzowanym czasopiśmie posiadającym punktację Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i opublikowanej w roku poprzedzającym złożenie
wniosku (n x 10 pkt);
c) oceny kierownika studiów doktoranckich zaliczającej rok studiów (3 – 5 pkt);
d) punktów za wszczęcie przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału (5 pkt.);
e) działalności w samorządzie doktorantów (5 pkt.);

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
ustala się następujące kryteria merytoryczne i zasady wyceny punktowej:
1) doktorant przyjęty na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich,
który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej
26 punktów,
2) doktorant, który ze sprawozdania rocznego za działalność naukowobadawczą i dydaktyczną za ukończony I, II i III rok studiów
doktoranckich uzyskał nie mniej niż 30 punktów oraz posiada
dorobek naukowy związany z wykonywaną praca doktorską, złożony
wraz ze sprawozdaniem (pkt b) i wykaz osiągnięć naukowych.
(pkt f - p)

(opracowuje Studium Doktoranckie)

Ocena doktoranta:
1) Doktorant przyjęty na I rok studiów doktoranckich - liczba punktów uzyskanych w toku postępowania
rekrutacyjnego …………............... punktów.
Nr miejsca ..………… w rankingu Wydziału ……………………………………………………………………....
2) Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich ……………roku* od roku akademickiego ………../…………
Ocena doktoranta do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego i/ lub

Punkty

zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej
a) punkty stanowiące średnią ocenę z przedmiotów objętych programem danego
roku studiów doktoranckich (do pierwszego miejsca po przecinku)
b) liczba punktów za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną ze sprawozdania
rocznego oraz za każdą pracę w pełnej wersji w której doktorant jest pierwszym
autorem, zamieszczoną w recenzowanym czasopiśmie posiadającym punktację
MNiSW i opublikowaną w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Określoną
publikację można podać tylko w jednym roku sprawozdawczym.
c) ocena kierownika studiów doktoranckich zaliczająca rok studiów
d) wszczęcie przewodu doktorskiego przez radę wydziału
e) punkty za pracę w samorządzie, w tym jako członek rady wydziału, Senatu,
komisji senackich, rektorskich, doktoranckich i innych doraźnych, potwierdzone
przez przewodniczącego Samorządu Doktorantów
Suma punktów do stypendium doktoranckiego

3 - 5 pkt
0-25 pkt
+
(n x 10
pkt)
3 - 5 pkt
5 pkt
5 pkt

(a - e)

Dorobek naukowy związany z wykonywaną pracą doktorską
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

grant dla młodych naukowców NCN w roku przyznania
grant dla młodych naukowców NCN w każdym następnym roku realizacji
grant promotorski / uczelniany w roku przyznania
grant promotorski / uczelniany w każdym następnym roku realizacji
zagraniczne staże naukowe związane z pracą doktorską, nie krótsze niż 1 miesiąc
/ stypendium zagraniczne (Erasmus)
krajowe staże naukowe, nie krótsze niż 1 miesiąc / stypendia konkursowe
autorstwo lub współautorstwo publikacji o współczynniku Impact Factor (IF)
inne publikacje niż określone w pkt b) i l), w tym: autor, współautor rozdziału
książki
komunikaty zjazdowe
zgłoszenie patentu i wzoru użytkowego
inne osiągnięcia uznane przez Komisję Doktorancką
Suma punktów do stypendium projakościowego

2

Punktacja
doktoranta

(n x ….. pkt)

30 pkt
10 pkt
10 pkt
5 pkt
10 pkt
5 pkt
10 pkt
2 pkt
1 pkt
10 pkt
1 pkt
b + (f-p)

Liczba uzyskanych punktów

Nr miejsca w rankingu Wydziału …………………………….……………………………………………….

Komisja Doktorancka rekomenduje / nie rekomenduje** przyznanie stypendium doktoranckiego.
………………..….…………….…………………..
podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej

Decyzja Rektora:
a) przyznaję stypendium doktoranckie;

b) nie przyznaję stypendium doktoranckiego,

Data…………………

…………………………………
podpis i pieczęć Rektora

**

zaznaczyć właściwe

___________________________________________________________________________________________________
Liczba uzyskanych punktów

Nr miejsca w rankingu Wydziału …………………………….……………………………………………………..

Komisja Doktorancka rekomenduje / nie rekomenduje** przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej.

……………..….…………….…………………..
podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej

Decyzja Rektora:

c) przyznaję zwiększenie stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej;

d) nie przyznaję zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej,

Data…………………

…………………………………
podpis i pieczęć Rektora

**

zaznaczyć właściwe
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