Zarządzenie Nr 202/2019
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego
Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
którego tekst jednolity przyjęto Uchwałą Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej Nr 104/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), § 13 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696), oraz Regulaminu
studiów doktoranckich stanowiącego załącznik do uchwały Senatu APS Nr 34/2017 z dnia 19
kwietnia 2017 r., w związku z art. 279 ust. 1 i 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.
1668), zarządzam, co następuje:
§1
1. Kandydatów do stypendium doktoranckiego przedstawia Rektorowi Komisja ds. oceny
wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.
2. Podstawę kwalifikowania do stypendium doktoranckiego stanowią osiągnięcia doktoranta
określone w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z
2017 r., poz. 1696).
3. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. O kolejności przyznania stypendium na pierwszym roku studiów decyduje liczba punktów
uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego wyrażona w skali od 2 do 55
punktów.
5. Na wynik ostateczny postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4 wpływają
następujące osiągnięcia:
1) oceny wpisane na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostatecznej
(3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobrej (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobrej
(5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny: dostateczny plus (3,5)
bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,
2) oceny projektu przyszłych badań – punktacja w skali 0-10,
3) oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych, pedagogicznych i
innych wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,
4) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,
5) uzyskane nagrody i wyróżnienia – punktacja w skali 0-5 punktów,
6) opinia przyszłego promotora naukowego (z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji,
po zapoznaniu się z dokumentacją i projektem kandydata) – punktacja w skali 0-10,
7) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji, zamierzeń badawczych
i przygotowania merytorycznego kandydata – punktacja w skali 0-10.
6. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być
przyznane doktorantowi, , który w danym roku akademickim wykazał się takimi
osiągnięciami jak:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

średnia ocen;
postępy w tworzeniu rozprawy doktorskiej;
publikacje;
afiliacje publikacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
granty badawcze;
staże badawcze;
konferencje naukowe i dokształcanie;
działalność organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego.

§2
Osiągnięciom, o których mowa w § 1 ust. 6, przydziela się następujące punkty:
1) średnia ocen (max. 5 pkt).
2) postępy w tworzeniu rozprawy doktorskiej (max. 40 pkt):
a) otwarty przewód doktorski: 10 pkt;
b) opracowana część teoretyczna pracy: 10 pkt;
c) przeprowadzone badania empiryczne: 10 pkt;
d) opracowane wyniki badań empirycznych: 10 pkt.
Objaśnienie::


dokonanie postępu w tworzeniu rozprawy doktorskiej uwzględniane jest jednorazowo
– w roku jego osiągnięcia;



punkty w kategorii b-d mogą być dzielone pomiędzy latami studiów; o podziale
decyduje promotor.

3) publikacje (max. 30 pkt):
a) publikacja w czasopiśmie naukowym – punktowanym: liczba punków zgodna z
punktacją czasopisma naukowego;
b) publikacja w czasopiśmie naukowym – niepunktowanym, w języku polskim:
2 pkt; w języku obcym: 4 pkt; w monografii (rozdział) 5 pkt;
c) publikacja monografii: 30 pkt;
d) publikacja podręcznika: 15 pkt;
e) redakcja czasopisma naukowego, monografii: 5 pkt;
f) publikacja recenzji, sprawozdania lub artykułu w części niepunktowanej
czasopisma naukowego: 2 pkt (można wykazać tylko dwie takie publikacje).
Objaśnienia:
 w przypadku publikacji napisanej przez więcej niż dwóch autorów będących
doktorantami APS, punkty są dzielone pomiędzy autorów;
 do monografii zalicza się również recenzowany podręcznik;
 jeśli zgłaszana jest publikacja o statusie „w druku”, konieczne jest zaświadczenie od
redakcji (na piśmie lub w korespondencji mailowej) ze wskazaniem numeru/ terminu
publikacji;
 każda publikacja może być ujęta we wniosku stypendialnym tylko raz (dotyczy to
również publikacji zgłaszanych o statusie „w druku”).
4) afiliacja publikacji (max. 15 pkt):

Za każdą afiliowaną publikację w Akademii Pedagogiki Specjalnej przyznawanych jest 50 %
punktów przyznanych jej w ocenie osiągnięć (punkt 3 „Publikacje”), ale nie więcej niż 15 pkt;
5) granty badawcze
Rodzaj grantu
Pełniona rola
Krajowy (NCN, NCBiR lub inna Kierownik grantu
instytucja prowadząca działalność Członek zespołu badawczego
naukową) lub zagraniczny
Wykonawca zleceń badawczych
Wewnętrzny (APS)
Kierownik grantu
Członek zespołu badawczego
Wykonawca zleceń badawczych

Liczba punktów
30
20
10
15
10
5

6) staże badawcze (max. 20 pkt.):
Objaśnienia:





staż odbywa się w instytucjach naukowych (uniwersytety, instytuty naukowobadawcze) i pod opieką naukową;
minimalny wymiar stażu wynosi 1 tydzień (5 pkt);
czas trwania stażu liczy się jako suma czasu spędzonego w instytucji;
potwierdzenie odbycia stażu powinno zawierać wykaz podejmowanych aktywności.

7) konferencje naukowe i dokształcanie (max. 15 pkt):
a) udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na naukowej konferencji
zagranicznej: 7 pkt (za wystąpienie);
b) udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na naukowej konferencji
krajowej lub międzynarodowej: 4 pkt (za wystąpienie);
c) udział z referatem wygłoszonym w języku polskim na naukowej konferencji
krajowej lub międzynarodowej: 3 pkt (za wystąpienie);
d) sesja plakatowa: 2 pkt (za wystąpienie);
e) dokształcanie (kursy, warsztaty) mające związek z prowadzoną pracą badawczą:
1 pkt za każdą aktywność (ale nie więcej niż 5 pkt).
8) działalność organizacyjna na rzecz środowiska akademickiego (max. 10 pkt):
a) działalność w samorządzie doktorantów (na podstawie zaświadczenia z liczbą
przyznanych punktów);
b) działalność na rzecz Akademii wspierająca podejmowane w niej aktywności
naukowe (na podstawie zaświadczenia z liczbą przyznanych punktów).
Objaśnienia:


warunkiem uznania pracy za działalność na rzecz środowiska akademickiego jest jej
nieodpłatny charakter.
§3

Komisja tworzy listy rankingowe kandydatów do stypendium doktoranckiego odrębnie dla
każdego rocznika studiów.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
2. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 149/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego.

