Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, dn. ____ 2018 r.

Imię i nazwisko
PESEL

Adres, telefon, email
Wydział

Anglistyki

Do Prorektora
Prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego
Za pośrednictwem doktoranckiej komisji stypendialnej
Wydziału Anglistyki

Wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 2018/2019 zwiększenia stypendium doktoranckiego w
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mój numer konta _______________________________________________

__________________
Podpis wnioskodawcy

Opinia doktoranckiej komisji stypendialnej: POZYTYWNA / NEGATYWNA1

1 Właściwe

podkreślić

1

Tabela 1. Wykaz osiągnięć na rok akademicki 2017/2018.
Kategoria osiągnięć

Punkty za jedno Punkty
osiągnięcie
łącznie

Wymagana forma
potwierdzenia /
Nr załącznika

Punktacja
Komisji

Komentarz
Komisji

Wymagane
oświadczenie
organizatorów o
udziale doktoranta
oraz kopia programu
konferencji.

Czynny udział w
konferencjach
naukowych:
referat, poster

Zał. nr
1. konferencja krajowa

2

Zał. nr
2. konferencja
międzynarodowa

5

Wymagana kopia
trzech pierwszych
stron artykułu i spis
treści czasopisma
oraz, w przypadku
niewydanego jeszcze
numeru, potwierdzenie
od redakcji o przyjęciu

Publikacje naukowe:

artykułu.
3. publikacja w
czasopiśmie znajdującym
się w wykazie czasopism
naukowych MNiSW
(część A, B i C)

Zał. nr
wg wykazu
MNiSW

Zał. nr
4. innym zagranicznym w
języku podstawowym w
danej dyscyplinie

10

Wymagana kopia spisu

Monografie naukowe:

treści monografii.
5. autorstwo monografii
w języku podstawowym
w danej dyscyplinie

Zał. nr
30

2

Zał. nr

6. autorstwo monografii
w j. polskim, jeśli nie jest
on językiem podstawowym
w danej dyscyplinie

25

7. autorstwo rozdziału
monografii lub redakcja
naukowa monografii
wieloautorskiej w języku
podstawowym w danej
dyscyplinie

Zał. nr
15

8. autorstwo rozdziału
monografii lub redakcja
naukowa monografii
wieloautorskiej w j.
polskim, jeśli nie jest on
językiem podstawowym

Zał. nr

10

w danej dyscyplinie
Wymagana kopia
decyzji instytucji
przyznającej grant.
Kierownik nie
otrzymuje
dodatkowych punktów
za pracę w roli

Projekty badawcze

wykonawcy.
Zał. nr

9. udział w projekcie
badawczym w charakterze

30

kierownika projektu

10. udział w projekcie
badawczym w charakterze
wykonawcy

wg % czasu
poświęconego na
realizację projektu
wg kosztorysu:
100% = 10 pkt.
99-11% = 10*0.x,
przykładowo: 50%
= 10*0.5 = 5 pkt;
10% i poniżej =

Zał. nr (wymagana
kopia umowy)

1 pkt.

Otwarcie przewodu

3

Zał. nr

doktorskiego
Działalność dydaktyczna:

11. średnia ocen z ankiet

1

wiersz uzupełnia

studenckich powyżej 4,0

komisja

12. jednoznacznie
pozytywna ocena
koordynatora przedmiotu
nauczanego przez

Zał. nr
1

doktoranta
Łącznie …………

Łącznie

…………

3

Uwagi odnośnie prawidłowego udokumentowania osiągnięć:
1. W kolumnie Punkty łącznie doktorant wpisuje łączną liczbę punktów uzyskanych w odpowiednich
kategoriach za osiągnięcia z okresu od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. W kolumnie
Wymagana forma potwierdzenia / Nr załącznika doktorant wpisuje numery załączników.
2. Komisja nie przyznaje punktów za osiągnięcia nieudokumentowane przy użyciu
wymaganej formy potwierdzenia.
3. W przypadku współautorstwa prezentacji, plakatu, artykułu, monografii, rozdziału monografii lub
współredakcji naukowej monografii wieloautorskiej, należy dołączyć oświadczenie pierwszego
autora lub redaktora wskazujące na procentowy wkład współautorów lub współredaktorów oraz
ich rolę w projekcie, np. doktorantka X przeprowadziła badanie, wykonując tym samym 70%
pracy, a doktorant Y opracował wyniki, wykonując tym samym 30% pracy, itd. Za dane
osiągnięcie doktoranci otrzymują pulę punktów do równego podziału, chyba że pierwszy autor
wskaże w oświadczeniu inny procentowy podział nakładu pracy (jak w powyższym przykładzie
podziału 70% i 30%). Pula zwiększa się o 50% w przypadku dwóch osób, o 75% w przypadku
trzech osób oraz o 100% w przypadku więcej niż trzech osób. Przykładowo, za publikację w
czasopiśmie zagranicznym spoza listy A/C jedna osoba otrzyma 10 pkt. Jeśli taką samą
publikację przygotowały dwie osoby, bazowa wartość publikacji zwiększy się o 0.5*10, czyli
autorzy otrzymają do podziału łącznie pulę 15 pkt. Przy trzech osobach, pula do podziału
wzrośnie o 0.75*10, czyli autorzy otrzymają do podziału łącznie 17.5 pkt. Przy więcej niż trzech
osobach pula wrośnie łącznie do 20 pkt i nie będzie się dalej zwiększać.
4. Przez czynny udział w konferencji rozumie się zarówno wystąpienie doktoranta, jak i prezentację
artykułu, którego doktorant jest współautorem.
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