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Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 
 

KRYTERIA I SPOSÓB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 
 

STYPENDIUM  REKTORA DLA DOKTORANTÓW 
 
1. Doktoranci ubiegający się o  stypendium rektora, składają do Biura wniosek na druku Uczelni wraz 

z zaświadczeniami dokumentującymi wymagane osiągnięcia zgodnie z ust. 3-8.   
2. Wprowadza się system punktowy osiągnięć doktoranta dla potrzeb przyznawania stypendium 

rektora. 
3. Stypendium rektora może być przyznane, jeżeli w ubiegłym roku akademickim (poprzedzającym 

złożenie wniosku) doktorant  spełnił łącznie następujące warunki: 
1) uzyskał co najmniej dobre (średnia arytmetyczna min. 4,0)  wyniki z egzaminów objętych 

programem studiów doktoranckich oraz uzyskał w przewidzianym terminie wszystkie 
wymagane programem studiów doktoranckich zaliczenia. Liczba punktów odpowiada średniej 
arytmetycznej ocen z egzaminów, od 4 punktów za średnią 4,0 do 5 punktów za średnią 
5,0;  

2) wykazał się postępami w pracy dydaktycznej, naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 
a w szczególności: 

a) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej potwierdzonym 
pisemną opinią opiekuna lub kierownika  jednostki –  5 punktów,  

b) za ocenę w Ankiecie Studenckiej doktorant może otrzymać maks. 10 punktów  
wg. poniższej tabeli:  
 

Średnia Punkty 

Mniej niż 4,0 0 

Co najmniej 4,0 i mniej niż 4,1 1 

Co najmniej 4,1 i mniej niż 4,2 2 

Co najmniej 4,2 i mniej niż 4,3 3 

Co najmniej 4,3 i mniej niż 4,4 4 

Co najmniej 4,4 i mniej niż 4,5 5 

Co najmniej 4,5 i mniej niż 4,6 6 

Co najmniej 4,6 i mniej niż 4,7 7 

Co najmniej 4,7 i mniej niż 4,8 8 

Co najmniej 4,8 i mniej niż 4,9 9 

Co najmniej 4,9 10 

  

 
c) udokumentowanym uzyskaniem patentu – 50  punktów. 
d) pozyskaniem grantu lub udziałem w grancie; 

− międzynarodowym – 40 pkt. kierownik, 20 pkt. wykonawca  

− zewnętrznym krajowym –  30 pkt. kierownik, 15 pkt. wykonawca 

− wewnętrznym – 10 pkt. kierownik, 5 pkt. wykonawca; 
Potwierdzeniem jest umowa lub decyzja o przyznaniu grantu. 

e) opublikowaniem prac w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor – 40 punktów  
lub % z 40 w przypadku pracy zbiorowej określony na podstawie zaświadczenia od 
pierwszego autora pracy o wkładzie pracy wnioskodawcy i pozostałych współautorów; 

f) opublikowaniem prac w czasopismach ujętych w wykazie B  MNiSW – 20 punktów lub 
% z 20 w przypadku pracy zbiorowej, określony na podstawie zaświadczenia od 
pierwszego autora pracy o wkładzie pracy wnioskodawcy i pozostałych współautorów; 
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g) opublikowaniem rozdziału w książce, skrypcie, podręczniku, monografii – 10 punktów 
lub % z 10 w przypadku pracy zbiorowej, określony na podstawie zaświadczenia od 
pierwszego autora pracy o wkładzie pracy wnioskodawcy i pozostałych współautorów;  

h) opublikowaniem  innej publikacji pełnotekstowej ( nie mającej charakteru streszczenia 
pracy)  – 5 punktów lub % z 5 w przypadku pracy zbiorowej, określony na podstawie 
zaświadczenia od pierwszego autora  pracy o wkładzie pracy wnioskodawcy i pozostałych 
współautorów; 

4. Jeżeli program studiów w poprzednim roku akademickim nie obejmuje elementów wymienionych 
w ust. 3 pkt 1.  warunki te należy pominąć. 

5. Obowiązkiem doktoranta wnioskodawcy jest odpowiednie udokumentowanie wniosku. 
Weryfikacja Impact Factor odbywa się na podstawie witryny www.publikacje.wum.edu.pl. 
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć odpowiedni wydruk z witryny wraz z wnioskiem 

6. W przypadku uzyskania identycznej punktacji pierwszeństwo w rankingu uzyskują osoby, które 
uzyskały wyższy współczynnik Impact Factor. W przypadku identycznego Impact Factor 
pierwszeństwo uzyskują osoby z większą łączną liczbą punktów za publikacje na podstawie listy 
MNiSW. 

7. Stypendium rektora może zostać przyznane tym doktorantom, którzy uzyskali najwyższą liczbę 
punktów. 

8. Prezentacje ustne, plakatowe, nagrody zjazdowe i konferencyjne nie są uwzględniane w 
punktacji.   

9. Stypendia rektora nie mogą zostać przyznane większej liczbie doktorantów niż  10 % liczby 
doktorantów studiujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni. Za 100% 
doktorantów uznaje się wszystkich doktorantów, którzy są wpisani na kolejny rok studiów w 
bieżącym roku akademickim. Jeśli liczba doktorantów w danej jednostce organizacyjnej jest 
mniejsza niż 10, stypendium może otrzymać 1 doktorant. 

10. Liczbę ogółu doktorantów konieczną do obliczenia 10% liczby, o której mowa w ust. 9 ustala się 
wg stanu na dzień 20 października danego roku akademickiego na podstawie list alfabetycznych 
doktorantów sporządzonych przez Uczelniane Studium Doktoranckie i zatwierdzonych przez 
Dziekanów. Wymienione listy przekazuje się do Biura niezwłocznie, najpóźniej 23 października. 

11. Zalicza się osiągnięcia dydaktyczne uzyskane w ubiegłym roku akademickim, osiągnięcia 
sportowe i artystyczne , publikacje naukowe wydane w trakcie  ubiegłych dwunastu miesięcy 
poczynając od miesiąca rozpoczęcia poprzedniego roku wydziałowych studiów doktoranckich do 
miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia bieżącego roku wydziałowych studiów 
doktoranckich. Dla doktorantów ostatniego roku zalicza się również publikacje oddane do druku 
w trakcie ubiegłego roku akademickiego.  

12. W ocenie wniosku uwzględnia się jedynie osiągnięcia realizowane pod afiliacją WUM. 
13. Stypendium rektora nie przysługuje doktorantowi w przypadku przedłużenia studiów. 
14. O stypendium rektora może ubiegać się również doktorant przeniesiony z początkiem roku 

akademickiego z innej uczelni, spełniający warunki wymagane przepisami   Regulaminu. 
 
 
 

 
 

http://www.publikacje.wum.edu.pl/

