Załącznik do Zarządzenia JM Rektora nr 111/2016/2017
z dnia 12 lipca 2017r

Wydział Prawa i Administracji
Stypendium doktoranckie może być przyznane:
1. doktorantowi pierwszego roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo
dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
2. doktorantowi drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich, który:
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich
b) wykazał się zaangażowaniem w:
- prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyki
zawodowej albo
- realizacji badań naukowych prowadzonych na Wydziale Prawa i
Administracji UAM bądź przez jednostkę naukową,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w
przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
Warunki uzyskania stypendium doktoranckiego
Zaangażowanie się w prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym za:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM
a) do 45 godz. – 1 pkt
b) powyżej 45 godz. do 60 godz. – 2 pkt
c) powyżej 60 godz. – 3 pkt
2. Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej skoordynowanego z
platformą e-learningową w środowisku MOODLE materiałów służących
prowadzeniu zajęć, zatwierdzonych pisemnie przez opiekuna naukowego albo
Kierownika Katedry lub Zakładu – 1 pkt
3. Udokumentowany czynny udział w działalności naukowej koła naukowego
doktorantów lub studentów, potwierdzony przez opiekuna koła mającego co
najmniej stopień doktora – 1 pkt
Osiągnięte postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej potwierdzone pozytywną
opinią opiekuna naukowego lub promotora (warunek niezbędny do złożenia wniosku
nie jest punktowany):
1. za prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej na posiedzeniu naukowym
Katedry/Zakładu (tylko raz podczas studiów doktoranckich) – 3 pkt
2. za prezentację wyników badań rozprawy doktorskiej wraz z prezentacją tez na
posiedzeniu naukowym Katedry/Zakładu (tylko raz w trakcie studiów
doktoranckich) – 3 pkt
3. za wszczęcie przewodu doktorskiego – 3 pkt
Osiągnięte postępy w pracy naukowej, w tym za:
Publikacje:
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1. Autorstwo recenzowanej monografii naukowej zgodnie z wymogami
parametryzacji jednostek naukowych w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 25 pkt
2. Autorstwo recenzowanej monografii naukowej zgodnie z wymogami
parametryzacji jednostek naukowych w języku polskim lub w języku innym niż
języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - 20 pkt
3. Autorstwo rozdziału w recenzowanej monografii naukowej zgodnie z wymogami
parametryzacji jednostek naukowych z autorstwem rozłącznym w językach:
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (w
zakresie grupy nauk społecznych do kategorii tej zalicza się także opracowania
naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub
konferencjach naukowych) – 5 pkt
4. Autorstwo rozdziału w recenzowanej monografii naukowej zgodnie z wymogami
parametryzacji jednostek naukowych z autorstwem rozłącznym w języku polskim
lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
lub włoski, jeśli ma objętość co najmniej 0,5 arkusza (w zakresie grupy nauk
społecznych do kategorii tej zalicza się także opracowania naukowe zawierające
spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach
naukowych) – 4 pkt
Do monografii, pracy zbiorowej wskazanej w sprawozdaniu należy dołączyć: stronę
tytułową, informację o wydawnictwie ze wskazaniem ISBN, spis treści, pierwszą
stronę tekstu, w przypadku pracy zbiorowej nadto stronę wskazującą na autorstwo
kandydata. W pracy zbiorowej, w razie autorstwa więcej niż jednego rozdziału, suma
uzyskanych punktów nie może być wyższa od liczby punktów uzyskanych za całą
monografię.
Punkty przyznawane są za monografie, które posiadają objętość co najmniej 6
arkuszy wydawniczych, za rozdział w pracy zbiorowej co najmniej 0,5 arkusza
wydawniczego.
5. Redakcja naukowa recenzowanej monografii wieloautorskiej zgodnie z
wymogami parametryzacji jednostek naukowych w językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt
6. Redakcja
recenzowanej monografii wieloautorskiej zgodnie z wymogami
parametryzacji jednostek naukowych w języku polskim lub w języku innym niż:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt
Do wskazania redakcji naukowej monografii wieloautorskiej w sprawozdaniu należy
dołączyć stronę potwierdzającą spełnienie tego warunku. Na redakcję tej samej
pracy zbiorowej można w sprawozdaniu powołać się tylko raz.
7. Artykuł naukowy w czasopiśmie z listy A, B lub C MNiSW – liczba punktów
według listy,
8. Artykuł naukowy w czasopiśmie innym niż uwzględnione na wyżej wymienionych
listach – zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 4 pkt,
9. Artykuł naukowy w czasopiśmie z listy ERIH – liczba punktów według listy,
10. Artykuł naukowy w innym recenzowanym czasopiśmie naukowym – 1 pkt
11. Glosa w Systemie Informacji Prawnej – 1 pkt
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Do wskazanego w sprawozdaniu artykułu należy dołączyć pełen jego tekst w
wydruku papierowym ze wskazaniem ISSN i ISBN, a gdy artykuł został opublikowany
tylko w formie elektronicznej (on-line) - eISSN. Dany artykuł można przedstawić w
sprawozdaniu tylko raz. Punkty przyznawane są za artykuły, których objętość stanowi
co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. W odniesieniu do glos nie obowiązuje
wymóg minimalnej objętości.
12. Redagowanie czasopisma naukowego z listy A, B, C lub ERIH
a) redaktor naczelny – 6 pkt
b) zastępca redaktora naczelnego, sekretarz – 2 pkt
Udział w konferencjach naukowych
1. Udział z referatem wygłoszonym w języku obcym w konferencji międzynarodowej
lub za granicą – 4 pkt (max 2 konferencje w roku akademickim)
2. Udział z referatem w konferencji krajowej – 2 pkt (max 4 konferencje w
roku akademickim)
Udział z referatem w konferencji (międzynarodowej, zagranicznej krajowej) wymaga
poświadczenia przez organizatora konferencji mającego co najmniej stopień doktora.
Udział w projektach badawczych
1. złożenie i pozytywne przejście etapu oceny formalnej wniosku o grant krajowy
(np. NCN) albo zagraniczny w konkursie na finansowanie badań naukowych, w
których doktorant jest kierownikiem projektu lub uczestniczy w przygotowaniu
wniosku – poświadczone przez kierownika projektu – 2 pkt
2. pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o grant krajowy (np. NCN) albo zagraniczny
w konkursie na finansowanie badań naukowych, w których doktorant jest
kierownikiem projektu – 10 pkt
3. udział w realizacji grantu krajowego lub zagranicznego uzyskanego w konkursie
na finansowanie badań – 5 pkt (punkty przyznaje się w każdym roku
akademickim, w którym doktorant bierze udział w realizacji grantu)
Udział w projekcie badawczym wymaga poświadczenia przez kierownika grantu. W
danym roku akademickim można otrzymać punkty maksymalnie za trzy projekty
badawcze. Projekt, w którym doktorant jest kierownikiem może być punktowany
maksymalnie w dwóch kategoriach.
Stypendia i staże w instytucjach naukowych, badawczych:
1. stypendium/staż naukowy krótkoterminowy (min. 7 dni) w instytucjach
naukowych, badawczych stosownie do realizacji założonych celów badawczych,
w okresie miesięcznym lub krótszym (max 2 razy w danym roku akademickim):
a) za granicą – 4 pkt,
b) w Polsce – 2 pkt,
2. stypendium/staż naukowy długoterminowy w instytucjach naukowych,
badawczych stosownie do realizacji założonych celów badawczych, w okresie
powyżej 1 miesiąca:
a) za granicą – 6 pkt
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b) w Polsce – 3 pkt
Punktowane są tylko te wyjazdy stypendialne i staże, które odbywają się w
instytucjach naukowych i badawczych pod opieką naukową. Do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie sporządzone przez opiekuna naukowego pobytu
stypendialnego / stażu.
Pozanaukowa działalność doktorantów
1. Udział w organizacji ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej
a) główny organizator (koordynator, przewodniczący komitetu organizacyjnego)
konferencji naukowej – 2 pkt (max 2 razy w roku akademickim)
b) praca w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej – 1 pkt (max 2 razy w
roku akademickim)
Punkty są naliczane tylko raz w odniesieniu do tej samej konferencji. Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenia sporządzone przez organizatora lub opiekuna danej
konferencji mającego co najmniej stopień naukowy doktora.
2. działalność popularnonaukowa: warsztaty, szkolenia, kursy, działalność na rzecz
społeczności akademickiej – 1 pkt (max 2 razy w roku akademickim)
3. publikacje popularnonaukowe – 1 pkt (max 2 razy w roku akademickim)
4. działalność w statutowych organach samorządu doktorantów – 2 pkt
Działalność popularnonaukowa, społeczna, członkostwo w towarzystwach lub
organizacjach naukowych, a także w statutowych organach samorządu doktorantów
wymaga udokumentowania.
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