Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
z dnia 11.09.2018 r.
w sprawie stypendiów doktoranckich na rok akad. 2018/2019
1. Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ postanawia przeznaczyć
środki na stypendia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 dla 50% uczestników I i II
roku Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich i 50% uczestników I i II roku
studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce prowadzonych w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.
2. Rada Wydziału postanawia przeznaczyć środki na wypłatę 8 stypendiów doktoranckich w
roku akademickim 2018/2019, przeznaczonych dla studiujących na III i IV roku studiów,
odpowiednio po 4 stypendia dla uczestników Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów
Doktoranckich i studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce prowadzonych w INPiSM
(w tym po 2 stypendia dla doktorantów III roku i po 2 stypendia dla doktorantów IV roku).
3. Rada Wydziału postanawia nie przeznaczać środków na stypendia doktoranckie dla
uczestników studiów III stopnia, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie studiów po IV roku.
4. Wysokość jednego stypendium odpowiadać będzie 60% przewidzianego przepisami o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta.
5. Doktorancka komisja stypendialna sporządza listy rankingowe kandydatów oddzielnie dla
każdego roku studiów, z uwzględnieniem rozstrzygnięć, o których mowa w niniejszej Uchwale.
6. Podstawą do ustalenia wydziałowych list rankingowych kandydatów do stypendium
doktoranckiego w odniesieniu do I roku studiów są wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
natomiast dla II, III i IV roku studiów jest obowiązująca Karta Osiągnięć Doktoranta.
7. W przypadku, gdy kilku kandydatów I roku studiów uzyskało jednakową sumę punktów, o
miejscu na liście decydować będzie uzyskanie wyższej punktacji najpierw za „Rozmowę
kwalifikacyjną”, następnie za „Ocenę projektu badawczego”, w dalszej kolejności za „Średnią
ze studiów”, „Udział w projektach badawczych”, „Opublikowane naukowe publikacje
recenzowane” i za „Ukończony drugi kierunek”. W przypadku, gdy kilku kandydatów II, III i
IV roku studiów uzyskało jednakową sumę punktów, o miejscu na liście decydować będzie
uzyskanie wyższej punktacji najpierw za „Publikacje”, następnie za „Działalność
dydaktyczną”, a w dalszej kolejności za „Referaty”, „Postępy w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej”, „Działalność organizacyjną” i za „Wyniki w nauce”.
8. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Rady WSMiP UJ z dnia
12.09.2017r. w sprawie stypendiów doktoranckich.

