
Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego
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i Informatyki Stosowanej w dniu  21.03.2018

1. Kryteria i  zasady dotyczą uczestników Studium Doktoranckiego na pierwszym roku
studiów na  Wydziale  Fizyki,  Astronomii  i  Informatyki  Stosowanej  (dalej:  WFAiIS).
Stypendia są przydzielane na podstawie 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). Ostateczną listę rankingową rekomenduje
Komisja Studium Doktoranckiego w porozumieniu z Wydziałową Komisją Stypendialną
Doktorantów, Kierownikiem Studium Doktoranckiego i Dziekanem WFAiIS.

2. W  skład  Komisji  Studium  Doktoranckiego  wchodzi  co  najmniej  trzech  nauczycieli
akademickich zatrudnionych na WFAiIS, posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego, w tym Kierownik Studium Doktoranckiego oraz przedstawiciel
doktorantów wskazany przez Uczelnianą Radę Doktorantów.

3. Dziekan WFAiIS ustala liczbę stypendiów przypadających na poszczególne kierunki (1.
astronomia, 2. fizyka i biofizyka), dla których sporządzane są osobne listy rankingowe.
Łączna  liczba  stypendiów  wynosi  minimum 50% liczby  doktorantów  przyjętych  na
pierwszy rok studiów.

4. Listy  rankingowe tworzy  się  na zebraniu komisji,  w  skład której  wchodzą Dziekan,
Kierownik Studium Doktoranckiego i  członkowie Komisji  Stypendialnej  Doktorantów.
Podstawą  do  ustalenia  list  rankingowych  są  wyniki  doktoranta  w  postępowaniu
rekrutacyjnym, z uwzględnieniem wszystkich tur rekrutacji.

5. Stypendia doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich zostaną przyznane
według list rankingowych wymienionych w pp. 3 i 4.

6. Wniosek  o  przyznanie  stypendium  doktoranckiego  zawiera  dane  doktoranta:  imię,
nazwisko,  numer  PESEL,  a  w  przypadku  jego  braku  –  numer  dokumentu
potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich.

7. Łączna  kwota  pobieranych  przez  jednego  doktoranta  stypendiów  naukowych,  tj.
stypendium  doktoranckiego  przyznawanego  na  podstawie  art.  200  Prawa  o
szkolnictwie  wyższym  oraz  stypendium  dla  uczestników  studiów  doktoranckich
uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, przyznawanego
na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, finansowanych ze środków  WFAiIS, nie może przekroczyć 2000 zł miesięcznie.

8. Niniejsze kryteria i zasady obowiązują od dnia uchwalenia przez Radę WFAiIS.


