
 

Zarządzenie Nr 298/15-16 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej z dnia  

01 czerwca 2016 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 106/14-15 z dnia 18 marca 2015 r., art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558), oraz § 24 ust. 8 Regulaminu studiów doktoranckich 

stanowiącego załącznik do uchwały Senatu APS Nr 104/14-15 z dnia 25 lutego 2015 r. , w związku  

z Zarządzeniem Rektora Nr 250/15-16 z 07 października 2015 r. 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 § 24 ust. 5 i ust. 7 Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawie. 

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 0 do 25 punktów. 

5. Na wynik postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 3 i 4 wpływają następujące 

osiągnięcia: 

1) ocena wpisana na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) 

przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) 10 

punktów; oceny dostateczny plus (3,5) 4 punkty, ocenie dobry plus (4,5) 8 punktów 

2) ocena życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz 

opisu zamierzeń badawczych, wyrażona na skali od 0 do 10 punktów, 

3) ocena dodatkowych kwalifikacji, wyrażona na skali od 0 do 5 punktów 

6. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich można 

przyznać doktorantowi, który uzyskał łączną ocenę za : 

1) wyniki w nauce, poświadczone wpisami w indeksie; 

2) postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 

3) publikacje; 

4) uczestnictwo w konferencjach i formach dokształcania; 

5) działalność organizacyjna;   

6) ocenę prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych; 

7) ocenę znaczenia badań naukowych dla rozwoju Akademii, realizacji jej celów i zadań:  

a) staże badawcze;  

b)  udział w projektach badawczych; 

c) afiliacja publikacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

7. Osiągnięciom, o których mowa w ust. 6, przydziela się następujące punkty: 

1) wyniki w nauce, poświadczone wpisami w indeksie,  (max 5 pkt.)  

2) postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, (max. 25 pkt.) 

3) publikacje, (max. 30 punktów) 

4) uczestnictwo w konferencjach i formach dokształcania, (max. 4 pkt) 

5) działalność organizacyjna  (max. 5 pkt) 

6) ocena prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych (max. 5 pkt) 

7) ocena znaczenia badań naukowych dla rozwoju Akademii, realizacji jej celów i zadań:  

a) staże badawcze (max. 6pkt)  

b) udział w projektach badawczych (max. 10 pkt) 

c) afiliacja publikacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej (max. 10 pkt) 

 



8. Komisja tworzy listy rankingowe kandydatów do stypendium doktoranckiego odrębnie 

dla każdego rocznika studiów. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 131/13-14  

z 02.06.2014 r. 

 


