
Zarządzenie nr 205/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i 

wypłacania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników 

studiów doktoranckich 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U.2022 poz. 574 ze zm.) oraz art. 285 i art. 286 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 

1669), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W „Regulaminie przyznawania i wypłacania uczestnikom stacjonarnych studiów 

doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu stypendium doktoranckiego  

i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 247/XVI R/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 7  otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów 

doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który wyróżnił się 

osiągnięciami w pracy naukowej w poprzednim roku studiów oraz terminowo 

złożył sprawozdanie roczne doktoranta. 

2. Osiągnięcia w pracy naukowej ocenia się na podstawie danych zawartych w 

rocznym sprawozdaniu doktoranta. 

3. Za osiągnięcia w pracy naukowej przyjmuje się: dwie publikacje naukowe, jedna 

za minimum 140 punktów ministerialnych, druga za minimum 100 punktów 

ministerialnych, w recenzowanych czasopismach naukowych, punktowane 

zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w Uczelni - potwierdzone 

wydrukiem z biblioteki UMW. W przypadku takiej samej liczby punktów 

ministerialnych dodatkowe kryterium stanowią punkty Impact factor. 



4. Listy rankingowe tworzy komisja doktorancka wg punktów ministerialnych za 

publikacje – przy czym za pierwsze autorstwo punkty będą liczone podwójnie,  

z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3. 

5. Warunkiem realizacji stypendium jest otrzymanie przez Uczelnię środków 

finansowych na ten cel.”. 

2. w § 10 ust. 1 słowa: „20 listopada” zastępuje się słowami „2 grudnia”, 

3. w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do 12 grudnia każdego roku.”, 

4. w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dopuszcza się wypłatę stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 

doktoranckiego za miesiąc październik, listopad i grudzień do 20 grudnia każdego 

roku.”, 

5. Załącznik nr 1a do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

z up. Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. NAUKI 
 
 

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika  

MC 

 


