
Regulamin przyznawania stypendiów finansowanych ze środków projektu Internationalisation as a 

Quality of the New Doctoral School finansowanego ze środków programu  

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich 

 

 

Regulamin określa kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów zagranicznych  

i doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej  

i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, zwanego dalej „Stypendium”. 

§1 

1. Stypendium otrzymuje doktorant Szkoły Doktorskiej UWr. 

 

2. Stypendium może być przyznane: 

a) najlepszym doktorantom obcokrajowcom kształcącym się w Szkole Doktorskiej UWr; 

b) najlepszym doktorantom z Polski, którzy realizują swoje rozprawy doktorskie we 

współpracy międzynarodowej (w ramach programów joint/double degree, doktoratu 

cotutelle  lub pod opieką zagranicznego promotora pomocniczego). 

 

3. Dostępne jest 10 stypendiów dla obcokrajowców i 6 dla doktorantów z Polski. 

 

§2 

 

1. Okres otrzymywania stypendium wynosi 9 miesięcy (październik 2022 – czerwiec 2023). 

 

2. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto/brutto miesięcznie. Kwota stypendium zostanie 

pomniejszona o pochodne kosztów związanych z wypłatą stypendium przez Uniwersytet 

Wrocławski, w tym składki na ubezpieczenie społeczne po stronie uczelni, zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

 

§3 

1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje komisja powołana przez prorektora ds. 

projektów i relacji międzynarodowych, zwana dalej „Komisją” na podstawie listy rankingowej. 

 

2. O stypendia mogą się ubiegać doktoranci, którzy terminowo realizują indywidualny program 

kształcenia i uzyskali oceny co najmniej 4.5 z wszystkich zaliczeń i egzaminów  

w poprzedzającym roku akademickim (jeśli dotyczy) oraz posiadają zatwierdzony Indywidualny 

Plan Badawczy. 

 

3. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek w Biurze Współpracy Międzynarodowej 

UWr. 

 

4. Komisja ocenia wnioski na podstawie następujących kryteriów: 

a) Publikacje naukowe doktoranta ze szczególnym uwzględnieniem publikacji 

międzynarodowych; 



b) Aktywny udział w konferencjach, sympozjach i seminariach, ze szczególnym 

uwzględnieniem wydarzeń międzynarodowych; 

c) Udział doktoranta w projektach badawczych, w tym w grantach finansowanych ze 

środków krajowych i zagranicznych i rola w projekcie. 

d) 2 listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora. 

 

5. Liczba punktów do rankingu - P, będzie liczona według wzoru: 

P = A + B + C + D + E+F+G, gdzie: 

 Kryterium  Liczba 
punktów 

A Artykuły naukowe ze współautorami z ośrodków zagranicznych 
(ranga czasopisma, impact factor) 

0-5 

B Wyjazdy zagraniczne w ramach doktoratu (długość pobytu, ranga 
ośrodka, cel wyjazdu) oraz wygłoszone referaty (seminaria) w 
ośrodkach zagranicznych 

0-5 

C Udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym (ranga 
konferencji, liczba wygłoszonych referatów, posterów) 

0-5 

D Udział w międzynarodowych projektach badawczych (liczba 
partnerów zagranicznych, rola w projekcie, zadania wykonywane w 
projekcie) 

0-5 

E Opis merytoryczny badań prowadzonych we współpracy 
międzynarodowej (max 1 str. A4) 

1-5 

F Rekomendacja 1 1-3 

G Rekomendacja 2 1-3 

 

 

§ 4 

1. Płatność stypendium będzie realizowana do 15. dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od 

października 2022 r. na rachunek bankowy Doktoranta, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wyłata stypendium nastąpi pod warunkiem wpływu na rachunek bankowy UWr środków  

z NAWA przeznaczonych na wypłaty stypendiów.  

3. Stypendium nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.  

 


