
 

Załącznik nr 6  

do Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego  

dla studentów  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW 

 

 

I. Zasady ogólne 

1. Stypendium Rektora może być przyznane uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w poprzednim roku 

akademickim wykazali się wyróżniającymi wynikami w nauce. 

2. Przez wyróżniające się wyniki w nauce rozumie się spełnienie łącznie następujących warunków: 

1) uzyskanie co najmniej dobrych wyników z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 

2) wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 

3) wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej uczelni. 

3. Przy ocenie osiągnięć doktorantów bierze się pod uwagę osiągnięcia wyłącznie za poprzedni rok 

akademicki. 

4. Doktorant ubiegający się o stypendium Rektora ma obowiązek złożenia wniosku, stanowiącego załącznik 

do niniejszego załącznika, oraz dołączenia do niego dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Brak 

złożenia tych dokumentów skutkuje nieuwzględnieniem podanych osiągnięć w punktacji  

5. Stypendium Rektora nie przysługuje w okresie przedłużenia odbywania studiów doktoranckich. 

6. Stypendium przyznawane jest na podstawie rankingu tworzonego odrębnie dla każdego roku studiów, 

zgodnie z niżej określonym zasadami punktacji. 

 

 

II. Zasady punktacji 

W skład punktacji, według której tworzona jest lista rankingowa, wchodzą następujące elementy: 

 

1. Średnia ocen uzyskana z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim: 

1) od 5,00 do 4,80 = 8 punktów; 

2) od 4,79 do 4,50 = 5 punktów; 

3) od 4,49 do 4,00 = 3 punkty. 

Poniżej 4,00 punkty nie są przyznawane. 

 

2. Stopień postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 

1) wysoki = 2 punkty; 

2) średni = 1 punkt. 

 

3. Osiągnięcia naukowe: 

 

1) uzyskanie lub udział w grantach: 

Grant zewnętrzny Przyznanie 

grantu * 

Przedłużenie 

grantu** 

Grant 

promotorski 

wewnętrzny 

Przyznanie 

grantu* 

Przedłużenie 

grantu** 

Kierownik 15 punktów 8 punktów Kierownik 10 punktów 5 punktów 

Udział 8 punktów 4 punkty Udział 5 punktów 2 punkty 

* przyznanie grantu musi nastąpić w roku akademickim, za który uwzględniane są osiągniecia naukowe. 
** za przedłużenie grantu uznaje się fakt ponownego przyznania grantu w danym temacie w roku akademickim, za który 

uwzględniane są osiągnięcia naukowe. 

 

 

 



2) przyjęty do druku ( po recenzjach ) artykuł naukowy  lub publikacja (należy udokumentować datę 

akceptacji do druku) 

 Autor na pierwszym 

miejscu 

Autor na innym miejscu 

Czasopismo posiadające współczynnik IF  
10 punktów 8 punktów 

Czasopismo nie posiadające współczynnika IF 

znajdujące się na wykazie czasopism naukowych 
6 punktów 4 punkty 

 

 

3) czynny udział (z referatem lub komunikatem) w kongresach i konferencjach naukowych w tym 

odbywających się on-line*: 

a) międzynarodowe – 6 punktów, 

b) krajowe konferencja doktorantów  ̶  4 punkty, 

c) lokalne ( ponad 60% referentów miejscowych) 2 punkty; 
*Punkty naliczane są raz, niezależnie od ilości wystąpień podczas jednej konferencji. 

 

4) inne: 

a) zatrudnienie w naukowo-badawczym projekcie unijnym realizowanym w UMED w Łodzi: 

̶ pierwszy rok zatrudnienia – 12 punktów, 

̶ kolejny rok zatrudnienia – 6 punktów, 

b) rozdział w książce (data wydania w roku akademickim, za który uwzględniane są osiągnięcia): 

̶  autor na pierwszym miejscu – 10 punktów, 

̶ autor na innym miejscu – 8 punktów, 

c) uzyskanie zagranicznego stypendium konkursowego – 8 punktów, 

d) uzyskanie krajowego stypendium konkursowego – 6 punktów, 

e) ponadprogramowy staż naukowy lub praktyka na terytorium kraju (przynajmniej 4 tyg.) –  

6 punktów, 

f) ponadprogramowy staż naukowy lub praktyka poza granicami kraju (przynajmniej 4 tyg.) – 

8 punktów, 

g) zgłoszenie patentu lub wzoru użytkowego – 10 punktów, 

h) inne publikacje naukowe wskazane przez doktoranta – 3 punkty, 

i) ukończenie studiów podyplomowych – 8 punktów (punkty przyznawane są tylko raz za każde 

ukończone studia), 

j) ponadobowiązkowe zawodowe kursy doskonalące trwające min. 18 godzin – 2 punkty. 
 

 

 

 

 


