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SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA 

NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE GEOGRAFII I STUDIÓW 

REGIONALNYCH 

 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, zwane dalej „stypendium”, może być przyznane 

na wniosek uczestnika studiów doktoranckich, zwanego dalej „doktorantem”. 

2. Stypendium na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, który osiągnął 

bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, 

który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące 

warunki: 

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

3) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy 

dydaktycznej. 

4. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 i 3, ocenia się i dokumentuje zgodnie z Regulaminem 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Uniwersytetu Warszawskiego i niniejszymi zasadami. 

 

Szczegółowe zasady oceny 

postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

oraz szczególnego zaangażowania w pracę dydaktyczną 

§ 2 

1. Stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów nie może być przyznane 

doktorantowi, jeśli za co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 3-5, otrzymał 0 pkt.  

2. Doktorant za kryteria, o których mowa w ust. 3-4 oraz 5, może otrzymać maksymalnie po 

100 punktów. 

3. Postępy w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Publikacje naukowe  

Za publikację naukową uznaje się 

recenzowany artykuł naukowy 

opublikowany w czasopiśmie z części A, B 

lub C wykazu czasopism MNiSW lub 

monografię naukową 

50 

Artykuł naukowy w czasopiśmie z 

części A lub C wykazu czasopism 

MNiSW 

1 publikacja = 25 punktów 

50 
Artykuł naukowy w czasopiśmie z 

części B wykazu czasopism 

MNiSW 

1 publikacja = 10 punktów 
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Monografia naukowa 

Uznaje się opublikowane monografie 

posiadające numer ISBN lub DOI, napisane 

przez najwyżej trzech współautorów o 

objętości co najmniej 6 arkuszy 

wydawniczych lub mapy odpowiadające tej 

objętości tekstu według następującej 

punktacji:  

autorstwo 1 monografii = 25 punktów 

wieloautorstwo (2-3 współautorów) 1 

monografii = 10 punktów 

Monografie naukowe (w tym edycje 

naukowe tekstów źródłowych i 

artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne 

encyklopedie i leksykony, komentarze do 

ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, 

słowniki biograficzne i bibliograficzne, 

bibliografie oraz katalogi zabytków), uznaje 

się, jeśli spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) stanowią spójne tematycznie 

opracowania naukowe; 

2) przedstawiają określone zagadnienie 

w sposób oryginalny i twórczy; 

3) są opatrzone właściwym aparatem 

naukowym (bibliografia lub przypisy); 

4) posiadają objętość co najmniej 6 

arkuszy wydawniczych; 

5) są opublikowane lub przyjęte do druku 

jako książki lub odrębne tomy, których 

egzemplarze obowiązkowe zostały 

przekazane uprawnionym bibliotekom, 

zgodnie z art. 3 ustawy z 7.11.1996 

o obowiązkowych egzemplarzach 

bibliotecznych, są dostępne w 

bibliotekach krajowych lub 

zagranicznych uczelni, lub innych 

uznanych organizacji naukowych, lub 

są opublikowane w formie 

elektronicznej w Internecie; 

6) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI 

(Digital Object Identifier – cyfrowy 

identyfikator dokumentu 

elektronicznego). 

 

4. Postępy w przygotowaniu rozprawy ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Ocena z prezentacji stopnia 

zaawansowania rozprawy 

doktorskiej przed Radą Studiów 

Wynik doktoranta za to kryterium stanowi 

iloczyn 5 i liczby punktów otrzymanych za 

prezentację przed Radą Studiów 

50 
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Doktoranckich Wydziału Geografii i 

Studiów Regionalnych 

Doktoranckich WGiSR. 

 

5. Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej ocenia się następującej reguły: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

Uznaje się tylko zajęcia prowadzone na 

UW, gdzie 1 godzina dydaktyczna = 1 

punkt. 

 

W wypadku doktorantów zatrudnionych w 

charakterze nauczycieli akademickich 

uznaje się wyłącznie zajęcia dydaktyczne 

powyżej pensum określonego w umowie o 

pracę. 

100 

 

Zasady dokumentowania osiągnięć 

§ 3 

1. Do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów dla doktorantów 

drugiego roku i kolejnych lat konieczne jest załączenie następujących dokumentów:  

1) w celu udokumentowania średniej ocen obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Karta 

Przebiegu Studiów wydrukowana z systemu USOS, zawierająca wykaz zaliczonych przedmiotów; 

2) w celu udokumentowania postępów w pracy naukowej obligatoryjnym załącznikiem do wniosku 

jest wykaz uwzględniający publikacje w czasopismach naukowych oraz monografie, z dołączonymi 

kserokopiami; 

3) w celu udokumentowania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej obligatoryjnym 

załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na rocznym przeglądzie 

doktorantów, wystawione przez WGiSR UW; 

4) w celu udokumentowania zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych obligatoryjnym 

załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o liczbie przeprowadzonych godzin na Uniwersytecie 

Warszawskim, wystawione przez opiekuna doktoranta. 


