Załącznik do Zarządzenia nr 477/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza z dnia 6 lipca 2020 roku

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego
na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich
prowadzonych na Wydziale Teologicznym
Procentowy
udział w
całości
oceny

Wyszczególnienie kryteriów

I. Terminowa realizacja programu studiów:

0 – 10 pkt.

20 %

II. Zaangażowanie w:
a) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
Należy

załączyć:

wykaz

przeprowadzonych

zajęć

dydaktycznych

potwierdzonych przez opiekuna, kierownika lub osoby hospitujące zajęcia.
W ocenie będzie brane pod uwagę:
1. ocena studentów (z ankiet studenckich – w przypadku prowadzenia
lub współprowadzenia zajęć)

15%

2. ocena z hospitacji przeprowadzonych przez opiekuna naukowego
3. ocena z hospitacji przeprowadzonej przez kierownika studium (lub
osobę przez niego oddelegowaną)
4. ocena Komisji stypendialnej przyznana na wniosek opiekuna
naukowego za szczególne zaangażowanie w dydaktykę 5.0 –3 pkt.
skala ocen do każdego podpunktu:
4.0-4.1 – 1 pkt.; 4.2-4.5 – 2 pkt.; 4.6-5.0 – 3 pkt.
b) realizacji badań naukowych

prowadzonych przez jednostkę

organizacyjną uczelni albo inną jednostkę naukową
1. Zgłoszenie tematu badawczego w ramach Wydziałowego konkursu z
dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
2. Czynny udział w konferencjach naukowych krajowych:

15 %



referat - 3 pkt.



komunikat - 1 pkt.



inne (warsztaty, debaty, wykłady eksperckie) - 1 pkt.

Udział w konferencjach: Należy podać nazwę , czas i miejsce konferencji,
tytuł referatu , komunikatu, posteru, innych.

Proszę dołączyć program

i

zaświadczenie od organizatora konferencji, warsztatów.
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3. Publikacje (punktacja wg listy ministerialnej i związanych z nią zasad
podziału punktów):


monografia



rozdział w monografii



artykuł w czasopismach naukowych

Wykaz publikacji: Należy przedstawić publikacje, które ukazały się drukiem
do końca czerwca (załączyć
redakcyjnej

i

kserokopię

strony tytułowej artykułu, stopki

całego spisu treści; publikacja we wniosku o stypendium i

sprawozdaniu może być wykazana jeden raz).
III. Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej

po I roku:
- sformułowany wstępnie temat rozprawy i problematyki badań - 5
pkt.
- wstępna kwerenda - 5 pkt.
po II roku:
- sformułowany plan pracy - 4 pkt.

50 %

- zaawansowana redakcja 1/3 rozprawy - 4 pkt.
- kwerenda - 2 pkt.
po III roku:
- zatwierdzenie przez opiekuna 1/3 rozprawy - 5 pkt
- zaawansowana redakcja 2/3 rozprawy - 5 pkt.
IV rok: do końca lutego złożenie rozprawy doktorskiej i otwarcie
przewodu doktorskiego - 10 pkt.
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