Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Rektora AWF Nr 29/2014/2015
z dnia 8 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie roczne uczestnika studiów doktoranckich
Imię i nazwisko …………………………………………………………………….
Rok studiów …………………………………..
Zwracam się z prośbą o przyznanie mi w roku akademickim ………./…..
a) stypendium doktoranckiego,
b) zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Data ……………………………………… Podpis ………………………………………………

Wyniki egzaminów i zaliczeń
Średnia ocen (E) ………….. (załącznik nr 1. zaświadczenie z dziekanatu).
Średnia (E)
Stypendium
doktoranckie (SD)
WYCENA
4*(E-4)
Punkty
…………………..
1.

Zwiększenie
stypendium
0

Postępy w pracy naukowej
a) Prace naukowe opublikowane w bieżącym roku akademickim zaliczone do dorobku
Wydziału WF AWF w (przynajmniej jeden autor z afiliacją WWF) o ile doktorant jest
jednym z pięciu pierwszych autorów.
Według punktacji MNiSzW (P) ………… (załącznik nr 2. lista publikacji i kserokopie pierwszych
stron).
Publikacje z afiliacją WWF AWF
Stypendium
Zwiększenie
doktoranckie (SD)
stypendium
WYCENA
P
2*P
Punkty
…………………..
……………………..
2.

b) Prace naukowe opublikowane w bieżącym roku akademickim nie zaliczone do
dorobku Wydziału WF (bez autorów z afiliacją WWF) ale zaliczone do dorobku innych
wydziałów AWF o ile doktorant jest jednym z pięciu pierwszych autorów.
Według punktacji MNiSzW (P) ……….. (załącznik nr 3. lista publikacji i kserokopie pierwszych
stron).
Publikacje z afiliacją innych wydziałów AWF
Stypendium
Zwiększenie
doktoranckie (SD)
stypendium
WYCENA
0
P
Punkty
……………………

c)

Czynny udział w konferencjach (z referatem lub plakatem) w bieżącym roku
akademickim potwierdzony certyfikatem uczestnictwa (załącznik nr 4. lista referatów
i certyfikaty uczestnictwa).
Konferencja
Liczba
Stypendium
Zwiększenie
udziałów doktoranckie stypendium
(SD)
Zagraniczna
….
3
3
Krajowa
….
2
2
Studencka
….
1
1
Punkty
….
……
……
d) Inne osiągnięcia naukowe (załącznik 5. Potwierdzenie od kierownika projektu i/lub
redaktora naczelnego). Za kierowanie projektem przyznawana jest podwójna liczba
punktów
Działalność
Liczba
Stypendium
Zwiększenie
udziałów doktoranckie (SD)
stypendium
Udział w międzynarodowym
10
10
projekcie badawczym, w którym
……
uczestniczy WWF
Udział w międzynarodowym
5
10
projekcie badawczym w którym
……
uczestniczy WR, WTiR lub WWFiS
Udział w grancie MNiSzW, NCN lub
8
8
NCBiR, w którym uczestniczy WWF
……
Udział w innym grancie MNiSzW,
3
6
NCN lub NCBiR, w którym
……
uczestniczy WR, WTiR lub WWFiS
Udział w projekcie AWF
3
3
finansowanym z działalności
statutowej (DS) lub projekcie dla
……
młodych naukowców (DM)
Udział w innym projekcie naukowym
0
3
……
Praca asystenta redaktora
10
10
naukowego w redakcji jednego z
……
czasopism wydawanych przez AWF
Punkty
…………………..
…………………..

3.

Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w bieżącym roku akademickim
(załącznik 6. - potwierdzenie od opiekuna)
Potwier
Stypendium
Zwiększenie
Etap
dzenie

Złożenie rozprawy
Wszczęcie przewodu
Przedstawienie koncepcji rozprawy na
zebraniu katedry
Rozpoczęcie badań
Punkty

doktoranckie (SD)

stypendium

0
0
0

15
10
5

0

1

0

………………….

Zaangażowanie dydaktyczne w bieżącym roku akademickim; E – liczba godzin
samodzielnie przeprowadzonych zajęć (E<= 90) w ramach praktyk dydaktycznych
(załącznik 7. - potwierdzenie od kierownika zakładu)
Działalność
Liczba
Stypendium
Zwiększenie
godzin doktoranckie stypendium
E
(SD)
Samodzielne prowadzenie zajęć
E/5
0
dydaktycznych w AWF (co najmniej 30 godz.)
Samodzielne prowadzenie zajęć
0
0
dydaktycznych w innej uczelni wyższej (co
najmniej 30 godz.)
Punkty
………………….. …………………..
4.

Zaangażowanie w pracach samorządu (załącznik nr 8. - potwierdzenie z samorządu)
Działalność
Potwier Stypendium
Zwiększenie
dzenie doktoranckie stypendium
(SD)
Przewodniczący samorządu
0
10
Członek samorządu
0
5
Punkty
………………….. …………………..
5.

Inne aktywności na rzecz Uczelni oceniane przez komisję (załącznik 9. - potwierdzenie
od przewodniczącego komisji/komitetu)
Liczba
Działalność
Stypendium
Zwiększenie
udziałów doktoranckie
stypendium
(SD)
Udział w komisji senackiej, uczelnianej lub
2
0
wydziałowej
Udział w komitecie organizacyjnym
2
0
konferencji
Punkty
………………….. …………………..
6.

