
  

 

 
 

Uchwała  nr 115/2015/2016 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 1 czerwca 2016 r.  

 
w sprawie:  zatwierdzenia wytycznych szczegółowych do regulaminu przyznawania 

stypendiów doktoranckich  
 
 

§ 1. 
 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala szczegółowe kryteria opiniowania wniosków                   
o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 

 
1. Spełnienie warunków przyznawania stypendium doktoranckiego zawartych                         

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (§13).  

2. Złożenie wniosku przez doktoranta w wyznaczonym przez Kierownika Studiów 
Doktoranckich terminie.  

3. Ilość stypendiów zależy od decyzji Dziekana. Dziekan ustala możliwości finansowania 
oraz ilość przyznanych stypendiów w danym roku akademickim.  

4. Wysokość stypendium ustala Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie.  

5. Kolejność przyznawania stypendiów zależy od pozycji na liście rankingowej, która 
ustalana jest na podstawie:  

- dla studentów pierwszego roku studiów :  
• średnia ocen z postępowania kwalifikacyjnego oraz średniej ocen ze studiów                        

z dokładnością do jednej setnej , przy czym średnia ta nie może być niższa niż 4,5  

- dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów (max. 100 pkt.) :  
• publikacje w czasopismach, referaty w recenzowanych materiałach konferencyjnych 

(max. 20 pkt.) zgodnie z kwantyfikacją punktów w sprawozdaniu rocznym                        
ze studiów doktoranckich 

• wszczęcie przewodu doktorskiego (25 pkt. - w roku wszczęcia przewodu,                           
w kolejnych latach (25- 5xk), gdzie k stanowi ilość lat)  

• uzyskanie grantu NCN, NCBiR ( 20 pkt. - w roku uzyskania, w kolejnych latach 
trwania projektu (20- 5xk), gdzie k stanowi ilość lat) 

• zakwalifikowanie wniosku o projekt badawczy NCN, NCBiR do postępowania 
kwalifikacyjnego (10 pkt.)  

• ocena z seminarium sprawozdawczego ( max. 15 pkt. ( 5.0 - 100%)) 
• średnia ocen z poprzedniego roku studiów ( max. 10 pkt. (5.0 - 100%))   

 
6. Stypendium nie przysługuje doktorantom pracującym na podstawie umowy o pracę,                         

na Wydziale Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie.  

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
DZIEKAN 

 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 


