Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie reguł przyznawania stypendium doktoranckiego
oraz reguł zwiększania stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
na studiach doktoranckich z matematyki
Działając na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 , z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2013 roku w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581), zwanym
dalej Rozporządzeniem, Rada Wydziału ustala następujące jednolite reguły sporządzania
list rankingowych doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium oraz list
rankingowych doktorantów ubiegających się o zwiększenie stypendium z dotacji
projakościowej, dla studiów doktoranckich z matematyki.
1. Dla doktorantów na pierwszym roku studiów lista rankingowa tworzona jest według
wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie z matematyki.
2. Dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów lista rankingowa tworzona jest
na podstawie informacji podanych przez opiekuna. W przypadku listy rankingowej do
stypendium doktoranckiego brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy w terminie
zrealizowali program studiów doktoranckich. Komisja doktorancka, przydzielając
doktorantowi odpowiednią liczbę punktów, bierze pod uwagę wyłącznie poprzedzający rok
akademicki i kieruje się poniższymi zasadami:
(a) Postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej: 0-20 (w tym na podstawie opinii
opiekuna, preprintów).
(b) Publikacje przyjęte do druku: 0-40 (po uwzględnieniu liczby publikacji i siły naukowej
czasopism, w których przyjęte są publikacje).
(c) Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 0-10 (po konsultacji z zastępcą dyrektora Instytutu
Matematyki ds. dydaktycznych).
(d) Referaty wygłaszane na konferencjach naukowych oraz na seminariach
organizowanych poza Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ: 0-15.
(e) Uzyskane granty, wyróżnienia, stypendia, nagrody: 0-15.
3. Dodatkowo, w celu zachęcenia doktorantów do składania wniosków o dofinansowanie
zewnętrzne, przyjmuje się, że w przypadku doktorantów trzeciego roku, którzy nie złożyli
wniosku w Narodowym Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM lub w innym konkursie,
który kierownik studiów doktoranckich uzna za porównywalny z tym konkursem, ich
ostateczna ocena w rankingu stanowi większą z liczb: 0 oraz wyjściowej liczby punktów
pomniejszonej o 30.
4. Rozróżnienie pozycji doktorantów, którzy otrzymali tę samą liczbę punktów w wyniku
powyższego postępowania, dokonywane jest przez komisję doktorancką na podstawie
poszczególnych ocen. W przypadku doktorantów pierwszego roku są to oceny uzyskane
podczas kwalifikacji, w kolejności od najważniejszej: wynik egzaminu pisemnego, wynik
rozmowy kwalifikacyjnej, punkty za ocenę na dyplomie magisterskim, dodatkowe
kryteria kwalifikacji. W przypadku doktorantów roku drugiego i wyższych są to oceny
uzyskane w punktach (a)-(e) wymienionych powyżej w kolejności od najistotniejszej (a)
do najmniej istotnej (e).
5. Na liście rankingowej mogą znaleźć się wyłącznie doktoranci spełniający wszystkie
wymagania określone odpowiednimi przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia.

6. Lista rankingowa sporządzana jest przez komisję doktorancką.
7. Uchwała dotyczy wniosków o stypendium doktoranckie i o zwiększenie stypendium
doktoranckiego składanych na rok akademicki 2014/2015 i lata następne.
8. Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ z dnia 24 kwietnia 2014 roku w
sprawie reguł przyznawania stypendium doktoranckiego oraz reguł przyznawania
zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych na studiach doktoranckich prowadzonych w dziedzinie nauk
matematycznych, w dyscyplinie matematyka, przestaje obowiązywać od dnia podjęcia
aktualnej uchwały.

