
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 47/2021 Rektora WUM z dnia 10 lutego 2021 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZONEGO STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

ZA OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ WARSZAWSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 

1. Doktoranci ubiegający się o zwiększone stypendium doktoranckiego za osiągnięcia, 

składają do Biura Szkoły Doktorskiej wniosek (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wymagane osiągnięcia. 

2. O zwiększone stypendium doktoranckie mogą ubiegać się doktoranci, którzy w ubiegłym 

roku akademickim (poprzedzającym złożenie wniosku) spełnili jeden z następujących 

warunków:  

1) był pierwszym lub drugim autorem pracy opublikowanej lub przyjętej do druku w 

czasopiśmie posiadającym co najmniej 70 punktów MNiSW  w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku (artykuł naukowy według definicji Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezentacje ustne oraz plakatowe nie będą brane pod 

uwagę);  jako datę publikacji pracy  uważa się datę uzyskania aktywnego DOI;    

2) uzyskał finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu zewnętrznego 

(potwierdzeniem jest umowa lub decyzja o przyznaniu grantu); 

3) nawiązał współpracę międzynarodową z zagranicznym ośrodkiem naukowym 

(potwierdzeniem jest umowa lub wspólna publikacja naukowa); 

4) uzyskał patent krajowy i/lub międzynarodowy; 

5) jest studentem pierwszego roku i uzyskał punktację w postępowaniu rekrutacyjnym 

na poziomie 10% najlepszych wyników w danej ścieżce kształcenia.  

3. Obowiązkiem doktoranta (wnioskodawcy) jest odpowiednie udokumentowanie wniosku. 

Weryfikacja punktacji MNiSW odbywa się na podstawie witryny 

www.publikacje.wum.edu.pl. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć odpowiedni wydruk 

z witryny wraz z wnioskiem.  

4. Zwiększone stypendium może być przyznane na okres jednego roku. 

5. Kwota zwiększenia stypendium wynosi 15% kwoty  minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego profesora. 

6. Zwiększone stypendium nie może zostać przyznane większej liczbie doktorantów niż 20% 

liczby doktorantów studiujących na danym roku kształcenia. Za 100% doktorantów uznaje 

się wszystkich doktorantów z danego roku, którzy są wpisani na kolejny rok studiów w 

bieżącym roku akademickim.  

7. Liczbę doktorantów konieczną do obliczenia 20% liczby, o której mowa w ust. 6 ustala się 

wg stanu na dzień 15 października danego roku akademickiego na podstawie list 

https://publikacje.wum.edu.pl/DomniemanePublikacje/DomniemanePublikacjePubliczne?firstTime=True


doktorantów studiujących na poszczególnych latach, zatwierdzonych przez Dyrektora 

Szkoły  Doktorskiej.  

8. O przyznaniu stypendium decyduje pozycja na liście rankingowej wniosków, stworzonej 

według kryteriów stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. 

9. Publikacje naukowe wydane oraz przyjęte do druku z nadanym numerem DOI w trakcie 

poprzedniego roku akademickiego (od 1 października do 30 września) w Szkole 

Doktorskiej WUM są uwzględniane we wniosku.  

10. W ocenie wniosku uwzględnia się jedynie osiągnięcia realizowane z afiliacją WUM. 

11. Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium podejmuje Rektor Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego po otrzymaniu listy rankingowej od Rady Szkoły Doktorskiej 

WUM. 

 

Kryteria: 

1) Autorstwo lub współautorstwo publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

znajdującym się na liście MNiSW: 

Autor  pierwszy lub korespondujący – 100% punktacji pracy  

Autor drugi - 60% punktacji 

Trzeci i kolejny – 20% punktacji 

2) Uzyskanie patentu: 

Międzynarodowego – 60 pkt 

Krajowego - 20 punktów 

3)  Nawiązanie współpracy międzynarodowej - 10 pkt 

4)  Uzyskanie finansowania zewnętrznego: 

do 100 tys. Złotych – 60 punktów 

101 tys. – 1 mln – 130 punktów 

> 1 mln - 200 punktów 


