Ranking do stypendium doktoranckiego i jego zwiększenia z dotacji projakościowej

Zasady przydziału punktów przy ustalaniu rankingu doktorantów podczas
ubiegania się o stypendium doktoranckie na lata II-IV na studiach
doktoranckich z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
(przyjęte przez RW 27 stycznia 2011, z późniejszymi zmianami)
Za osiągnięcia na każdym roku studiów doktoranckich Kierownik Studiów
Doktoranckich przyznaje doktorantom ubiegającym się o stypendium doktoranckie
liczbę punktów w następujących granicach:
1. Postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej: 0-15 (w tym na podstawie opinii
opiekuna, preprintów).
2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 0-5 (po konsultacji z zastępcą dyrektora
Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych).
3. Publikacje przyjęte do druku: 0-30 (po uwzględnieniu liczby publikacji i siły
naukowej czasopism, w których przyjęte są publikacje).
4. Udział w konferencjach naukowych, wygłaszane referaty (również na seminariach organizowanych poza Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ): 0-10.
5. Oceny uzyskane przez doktoranta: 0-15.
6. Uzyskane granty, wyróżnienia, stypendia, nagrody: 0-15.
7. Działalność organizacyjna (w tym organizacja konferencji, praca na rzecz
Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu, działalność dla społeczności doktorantów,
działalność popularyzatorska w dziedzinie matematyki) oraz wypełnianie
obowiązków doktoranta: 0-10.
Dodatkowo, w celu zachęcenia doktorantów do składania wniosków
o dofinansowanie zewnętrzne, przyjmuje się, że w przypadku doktorantów III roku,
którzy nie złożyli wniosku w Narodowym Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM
lub w innym konkursie, który Kierownik Studiów Doktoranckich uzna za
porównywalny z tym konkursem, ich ostateczna ocena w rankingu stanowi większą
z liczb: 0 oraz wyjściowej liczby punktów pomniejszonej o 30.

Ranking przy przyznawaniu stypendium za wyniki w nauce

Stypendia za wyniki w nauce
Zasady ustalania listy rankingowej dla doktorantów
na Wydziale Matematyki i Informatyki
(według uchwały Rady Wydziału z dnia 18.12.2008)
Dla doktorantów przyjętych na I rok - lista tworzona według wyników postępowania
kwalifikacyjnego (egzaminu wstępnego).
Dla doktorantów II, III i IV roku:
Każdy opiekun ustala listę rankingową swoich doktorantów w ramach poszczególnych lat przydzielając im punkty za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim,
według zasad:
1. wyniki egzaminów:
bardzo dobre - 3 pkt
dobre - 2 pkt
w pozostałych przypadkach - 0 pkt
2. praca dydaktyczna:
bardzo dobre - 3 pkt
dobre - 2 pkt
w pozostałych przypadkach - 0 pkt
3. postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej:
bardzo dobre - 3 pkt
dobre - 2 pkt
w pozostałych przypadkach - 0 pkt
Doktorant wnioskujący o stypendium za wyniki w nauce powinien przedstawić
potwierdzone dane w oparciu o które Kierownicy SD przydzielają punkty według
zasad:
4. publikacje:
opublikowane, przyjęte do druku - liczba pkt wnoszonych przez czasopismo,
dzielona przez liczbę autorów, (praca za którą zostały przydzielone punkty w ramach
kryterium "przyjęte do druku" nie może być podstawą do naliczania punktów po
opublikowaniu),
potwierdzone prace złożone do druku - do 2 pkt za pracę i nie więcej niż 4 pkt
ogółem
ponadto do 10 punktów do rozdzielenia zgodnie z poniższymi ustaleniami:
udział w konferencjach (recenzowanych i oczywiście z referatem) - do 4 pkt
udział w konferencjach (nie recenzowanych i oczywiście z referatem) - do 1 pkt
udział w seminariach zewnętrznych (inne uczelnie, PAN,...) - do 1 pkt
Kierownicy Studiów Doktoranckich przy Wydziale Matematyki i Informatyki UJ na
podstawie powyższych danych (liczby punktów) tworzą wspólną Listę Rankingową
dla doktorantów Wydziału. Rozróżnienie pozycji doktorantów, którzy otrzymali tę
samą liczbę punktów w wyniku powyższego postępowania leży w gestii Kierowników
Studiów Doktoranckich.

Ograniczenie w zakresie przyznawania stypendiów doktoranckich

Uchwała Rady Wydziału w sprawie studiów doktoranckich
Rada Wydziału, działając na podstawie par. 5. pkt. 4. Regulaminu przyznawania
stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, postanawia,
że stypendia doktoranckie na studiach doktoranckich z informatyki i matematyki
prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ mogą być przyznawane
wyłącznie studentom lat od I do IV.

