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Regulamin przyznawania stypendiów wypłacanych ze środków projektu 

pod tytułem: „Expanding the Internationalisation of the AGH Doctoral 

School” finansowanego przez NAWA w ramach Programu STER 

„Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. 

 

 

Regulamin określa kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów 

zagranicznych i doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy 

międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree zwanym 

dalej „Stypendium”.  

 

§ 1 

1. Stypendium otrzymuje doktorant Szkoły Doktorskiej AGH 
 

2. Stypendia mogą być przyznawane  

a) obcokrajowcom, którzy kształcą się w Szkole Doktorskiej AGH  

b) oraz Polakom, którzy realizują swoje rozprawy doktorskie w ramach 

programów join/double degree 

 

 

3. Okres otrzymywania stypendium wynosi 12 miesięcy a liczba stypendiów w całym 

okresie trwania projektu to: 

a) 2021 rok-3 stypendia  

b) 2022 rok-6 stypendiów 

c) 2023 rok-9 stypendiów 

 

§ 2 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rada Szkoły Doktorskiej na podstawie list 

rankingowych sporządzonych przez Komisję wybraną spośród jej członków. 
 

2. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci SD AGH, którzy terminowo realizują 

indywidualny program kształcenia i uzyskali oceny co najmniej 4.5 z wszystkich zaliczeń 

i egzaminów w poprzedzającym roku akademickim oraz posiadają zatwierdzony 

Indywidulany Plan Badawczy. 
 

3. Liczba punktów P do rankingu będzie wyznaczana według wzoru: 
P = A + B + 2C + D + E 

gdzie: 

- A - średnia ważona ocen za poprzedni rok akademicki, wagi są określane na podstawie 

liczby punktów ECTS przypisanych do modułów; 

- B - ocena promotora/promotorów z postępów pracy doktoranta; 

- C - liczba punktów przyznana za publikacje naukowe i publikacje w recenzowanych 

materiałach konferencyjnych zgodnie z wykazem MNiSW z dnia 18.12.2019 r  lub w 

dalszych latach przez MEiN. W przypadku publikacji wieloautorskich liczba punktów 

dzielona jest przez liczbę autorów. Jeżeli doktorant jest pierwszym autorem lub 

autorem korespondencyjnym w publikacji wieloautorskiej, to liczba punktów jest 

mnożona przez 2. 

- D - liczba punktów za czynny udział w poprzednim roku akademickim w konferencjach 

międzynarodowych i krajowych oraz seminariach naukowych 

a) konferencja krajowa: 1 pkt - sesja plakatowa, 2 pkt - referat; 

b) konferencja międzynarodowa (konferencja w języku kongresowym):  2 pkt - 

sesja plakatowa, 3 pkt. - wyróżniony plakat, 4 pkt -  referat, 6 pkt. - wyróżniony 

referat. 

c) seminarium katedry/wydziału:  1 pkt. 
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- E - liczba punktów za prowadzenie badań naukowych przez doktoranta poprzez udział 

w projektach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem grantów, zgłoszeń 

patentowych i wniosków patentowych: 

a) udział w grancie finansowanym z funduszy UE i innych zagranicznych - 3 pkt. 

b) udział w grancie finansowanym z funduszy krajowych (NCN, NCBiR, MNiSW) - 2 

pkt. 

c) udział w grancie dziekańskim - 1 pkt. 

d) zgłoszenie/wniosek patentowy - 2 pkt. 

 

 

 

4. Informacje o osiągnięciach doktoranta niezbędne do wyznaczenia punktów do 

rankingu będą pobierane ze sprawozdania z postępów doktoranta za ubiegły rok 

akademicki. 

5. W przypadku doktoranta I roku niezbędne dane będą pochodzić z osiągnięć studenta 

podanych na etapie rekrutacji 

 

§ 3 

Tryb wypłaty stypendiów  

 

1. Uczestnik Projektu będzie otrzymywał uzupełniające stypendium doktoranckie w 12 

miesięcznych ratach, które wynoszą, każda po 2.559,95 brutto. 

2. Płatności będą realizowane do 10 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 

stycznia 2021 r. na rachunek bankowy Uczestnika Projektu 

3. Wypłata stypendium nastąpi pod warunkiem wpływu na rachunek AGH środków z NAWA 

przeznaczonych na ten cel. 

4. Stypendium nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji. 

5. Wypłata stypendium zostanie pomniejszona o koszty należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe oraz wypadkowe). 


