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R-0137/Tf  /2018

KOMUNlmT

Senat  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Lublinie  w  dniu  29  czerwca  2018  r.  podjął

uchwałę   nr.    65/2017-2018,    zgodnie   z   którą   na   stypendia   doktorskie   w   roku   2018

w Uniwersytecia Przyrodniczym w Lublinie przeznacza się kwotę 129 360,-zł.

Środki  te  przeznaczone  są  na  kontynuację  wypłaty  stypendiów  doktorskich  przyznanych

w  2017   r.   oraz  na  wypłatę   stypendiów,   które  przyznane  będą  na  podstawie  uchwały

nr 32/2011 -2012 Senatu UP w Lublinie.

Oznacza to, Że w 2018 r. stypendium doktorslrie przyznane zostanie 10 osobom na okres

od  1  lipca  2018  r.  do  30  czerwca 2019  r.  Komplet dokumentów  o  przyznanie  stypendium

należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (p. 249) w terminie do 31 lipca br.

Przypominam, że zgodnie z §2 uchwały nr 32/2011-2012 osoby ubiegające się o stypendium

doktorskie   składają  wniosek  adresowany  do   Rektora  zawierający   dane   (w  tym  numer

telefonu) kandydata  do stypendium doktorskiego wraz z:

1 ) opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego,

2) opisem zakładanych celów naukowych i badawczych prowadzonych badań, których wyniki

będą podstawą opracowania rozprawy doktorskiej ,

3) wykazem publikacji naukowych wraz z liczbą punktów uzyskanych za te publikacje,

4) wykazem odbytych staży naukowych krajowych i zagranicznych.

Do wniosku o przyznanie  stypendium doktorskiego należy dołączyć uchwałę rady jednostki

organizacyjnej  o  otwarciu przewodu  doktorskiego  oraz  opinię promotora o  zaawansowaniu

rozprawy    doktorskiej    oraz    oświadczenie    o    nie    pobieraniu    dotychczas    stypendium

doktorskiego.
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Załącznik nr.1 do komunikatu: R-0137/#6/2018 w sprawie stypendiów doktorskich.

KRYTERIA OCENY WNIOSKOW 0 STYPENDIA DOKTORSKIE
(w roku 2018 )

1.   Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej

3pkt >800/o
2pkt 70-79%
1pkt 60-69%

2.   Wartość naukowa przygotowywanej rozprawy doktorskiej

3pkt Bardzo dobra, uzyskiwane wyniki są/mogą być opublikowane
w czasopismach znajdujących się na liście A MNisw

2pkt Dobra, uzyskiwane wyniki są/mogą być opublikowane w czasopismach
znajdujących się na liście 8 MNisw

1pkt Przeciętna, uzyskiwane wyniki są/mogą być opublikowane
w czasopismach o zasięgu lokalnym

3.   Dotychczasowa działalność naukowa kandydata do stypendium doktorskiego"

2pkt Wygłoszenie referatu podczas konferencj i naukowej w j ęzyku obcym
1pkt Wygłoszenie referatu podczas konferencji naukowej w języku polskim
3pkt Kierowanie projektem badawczym MNisw, NCN, NCBR
2pkt Udział w projekcie badawczym MNisw, NCN, NCBR
1pkt Złożenie wniosku o projekt badawczy MNisw, NCN, NCBR

4.   Udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych]' 2

2pkt Staż w ośrodku zagranicznym (co najmniej 4 tygodnie)
1pkt Staż w ośrodku krajowym (co najmniej 4 tygodnie)

5.   Liczba i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych]. 2

4pkt Współautorstwo publikacji z listy A MNisw
2pkt Współautorstwo publikacji z listy 8 MNisw
1pkt Współautorstwo rozdziału w monografii naukowej

ł punkty za każdą aktywność
2 brzy ócenie wni-osków nie mogą być uwzględniane osiągnięcia uzyskane przed datą rozpoczęcia

Uniwersyteciestudiów doktoranckich/zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku asystenta w
Przyrodniczym w Lublinie


