Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów
Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego
obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013

§1

1. Przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II – IV r. ma charakter konkursowy i jest
regulowany przez Regulamin Pomocy Materialnej Dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu
Łódzkiego z dnia 6. 06. 2012 (Załącznik do Zarządzenia nr 100 z dnia 06. 06. 2012). Decyduje
zatem miejsce zajmowane na liście rankingowej, sporządzonej przez Wydziałową Komisję
Stypendialno – Socjalną. Stypendium dla I roku przyznawane jest według rankingu, sporządzonego
przy rekrutacji.
§2
1. Wydziałowa Komisja Stypendialno – Socjalna sporządza listę rankingową doktorantów poprzez
analizę punktów zdobytych przez doktoranta za poszczególne dokonania a następnie ich
zsumowanie i uporządkowanie malejąco.
2. Punkty, o których mowa w ust. 2, 3, 4 w § 38 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego przyznaje się w następujący sposób:
a. Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej: – maksymalnie 30 punktów:
- 15 do 29 godzin zajęć – 9 punktów (samodzielnie) 6 (współprowadzenie)
- 30 do 59 godzin zajęć – 18 punktów (samodzielnie) 12 (współprowadzenie)
- 60 do 89 godzin zajęć – 24 punkty (samodzielnie) 18 (współprowadzenie)
- 90 lub więcej godzin zajęć – 30 punktów (samodzielnie) 24 (współprowadzenie)

b. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – maksymalnie 30 punktów
zapoznanie się z literaturą przedmiotu, wybór tematu, wstępna wersja koncepcji pracy,
kwerenda źródłowa – 12 punkty
przygotowanie do 25% rozprawy doktorskiej (napisany 1 rozdział) – 18 punktów
przygotowanie do 50% rozprawy doktorskiej (napisanie 2 rozdziałów) – 21 punktów
przygotowanie do 75% rozprawy doktorskiej (napisanie 3 i więcej rozdziałów) – 24 punkty
ukończona rozprawa w pierwszej wersji – 27 punktów
zaangażowanie na rzecz zakładu, katedry, instytutu lub wydziału – 3 punkty
c. Ocena postępów w pracy naukowej doktoranta – maksymalnie 30 punktów
publikacja książkowa – 15 punktów każda
publikacja w języku obcym – 9 punktów każda
publikacje naukowe w zależności od rodzaju publikatora (recenzowanego) – od 3 do 9
punktów każda
recenzje – 3 punkty każda
publikacja naukowa bez recenzentów – 3 punkty każda
czynny udział w konferencjach naukowych polegający na wygłoszeniu referatu – od 3 do 9
punktów każda w zależności od statusu konferencji (ogólnopolska, międzynarodowa, skład
komitetów organizacyjnych)
badania terenowe (w tym wykopaliska archeologiczne), realizowane projekty badawcze i
granty – od 3 do 9 punktów w zależności od ich statusu (zasięg regionalny lub
międzynarodowy etc.)
§3
Niniejsze zasady zostały uzgodnione z przedstawicielami Samorządu Doktorantów
§4
Niniejsze szczegółowe zasady zostały przyjęte uchwałą Rady
Historycznego dnia 27 września 2012 r.

Wydziału Filozoficzno -

i stanowią podstawę przyznawania stypendiów dla

najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2012/2013.

