
 
 

Zarządzenie nr 46/2022 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich 

                 prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski 

 

 

 

 
Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

 

 
 

 



 
 

 

Załącznik do zarządzenia nr 46/2022  

z dnia 12 maja 2022 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania i wypłacania stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

§ 1  

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach 

programu „STER − Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”, w projekcie 

Internationalisation Empowerment of Doctoral School at Medical University of Łódź 

(InterEmpowereD)/ Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, nr umowy o dofinansowanie: BPI/STE/2021/1/00032, Zadanie 2  Payment 

of NAWA scholarships for the best foreign and Polish doctoral students implementing 

doctoral projects in international cooperation and aiming to obtain a joint degree or double 

degree/Stypendia NAWA dla najlepszych zagranicznych i polskich doktorantów 

realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających 

do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.  

2. Celem realizacji Zadania 2, o którym mowa w ust. 1, jest wsparcie doktorantów 

odbywających kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w realizacji projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym 

i w uzyskaniu wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree) oraz 

stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego. 

3. Zobowiązania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wynikające z realizacji Zadania 2, 

o którym mowa w ust. 1, określone są w umowie o dofinansowanie 

nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Narodową Agencją 

Wymiany Akademickiej. 

4. Stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wypłacane jest przez 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ze środków przyznanych na realizację Projektu, o którym 

mowa w ust. 1, niezależnie od stypendium doktoranckiego przysługującego doktorantom 

na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

 

§ 2  

Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 

2) Szkoła Doktorska − Międzynarodową Szkołę Doktorską Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi; 

3) NAWA − Narodową Agencję Wymiany Akademickiej; 

4) Program – program „STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”; 

5) Projekt – realizowany w ramach Programu projekt „Internationalisation Empowerment 

of Doctoral School at Medical University of Łódź (InterEmpowereD)”/ 



 
 

 

Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, o którym 

mowa w umowie o dofinansowanie nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem a NAWA;  

6) Zadanie – realizowane w ramach Projektu Zadanie 2 Payment of NAWA scholarships for 

the best foreign and Polish doctoral students implementing doctoral projects 

in international cooperation and aiming to obtain a joint degree or double degree 

/Stypendia NAWA dla najlepszych zagranicznych i polskich doktorantów realizujących 

projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania 

wspólnego lub podwójnego dyplomu; 

7) stypendium – stypendium NAWA, przyznawane i wypłacane przez Uniwersytet w ramach 

Programu; 

8) doktorant – polskiego lub zagranicznego doktoranta, kształcącego się w Szkole 

Doktorskiej; 

9) doktorant zagraniczny: 

a)  cudzoziemca, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, ukończonych w zagranicznej instytucji, lub 

b) cudzoziemca, który jest absolwentem studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, ukończonych w polskiej instytucji, lub  

c)  Polaka, który jest absolwentem studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, ukończonych w zagranicznej instytucji;  

10) kandydat – doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium;  

11) uczestnik – doktoranta zakwalifikowanego do przyznania stypendium;  

12) projekt doktorski – projekt badawczy realizowany przez doktoranta w ramach 

przygotowania rozprawy doktorskiej; 

13) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, ze zm.); 

14) Regulamin Szkoły Doktorskiej – Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, 

wprowadzony uchwałą nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ze zm.;  

15) Regulamin – Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół 

doktorskich” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 

§ 3 

Zasady i tryb przyznawania stypendium  

1. Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu, ogłaszanego przez kierownika Projektu. 

2. Ogłoszenie o konkursie, zawierające informacje o warunkach i trybie przyznawania 

stypendium, w tym terminie składania wniosków, kryteriach ich oceny oraz terminie 

rozstrzygnięcia konkursu, umieszcza się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.  

3. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium kandydat zobowiązany jest złożyć w Centrum Obsługi 

Doktorantów, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej 

Szkoły Doktorskiej. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, kandydat zobowiązany jest dołączyć oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Projektu, wraz 

z dodatkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych; wzory dokumentów dostępne 

są na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej. 



 
 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 14 dni po upływie terminu składania 

wniosków, o którym mowa w ust. 4. 

7. Wnioski podlegają ocenie dokonywanej przez Komisję ds. Programu STER, zwaną dalej 

„Komisją”, powołaną przez kierownika Projektu, w której skład wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły Doktorskiej – jako przewodniczący;  

2) co najmniej po jednym nauczycielu akademickim, reprezentującym każdą 

z następujących dyscyplin naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne oraz 

nauki o zdrowiu, posiadającym co najmniej stopień doktora habilitowanego. 

8. Członkowie Komisji nie oceniają wniosków kandydatów, których są promotorami. 

9. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4, lub niespełniające wymagań 

formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. 

10. Ocena wniosków dokonywana jest z zachowaniem zasady równości szans 

i niedyskryminacji, na podstawie kryteriów określonych w § 6. 

11. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Komisja sporządza listę rankingową 

kandydatów i przyznaje stypendium kandydatom, którzy uzyskali największą liczbę 

punktów. Decyzje Komisji są ostateczne. 

12. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, 

 

§ 4 

Wysokość stypendium  

1. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartą pomiędzy NAWA 

a Uniwersytetem: 

1) Projekt realizowany jest w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2024 r.; 

2) Zadanie realizowane jest w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 

2024 r. 

2. W ramach Projektu zostaną przeznaczone środki na wypłatę stypendiów w następującej 

liczbie i wysokości: 

1) 10 stypendiów w wysokości 1000,00 zł miesięcznie − dla doktorantów polskich 

i zagranicznych, na okres 12 miesięcy; 

2) 4 stypendia w wysokości 4 000,00 zł miesięcznie – dla doktorantów zagranicznych, 

na okres 24 miesięcy. 

3. W przypadku nieprzyznania w roku akademickim 2022/2023 stypendiów w liczbach 

wskazanych w ust. 2, niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę 

stypendiów w roku akademickim 2023/2024, z zachowaniem zasad i warunków 

przyznawania stypendium, określonych w Regulaminie, z tym że okres wypłaty 

stypendium nie może być dłuższy niż termin realizacji Zadania, określony w ust. 1 pkt 2. 

4. Kwoty, o których mowa w ust. 2, są kwotami brutto − brutto, uwzględniającymi pochodne 

kosztów związanych z wypłatą stypendium przez Uniwersytet, w tym składki 

na ubezpieczenie społeczne. 

5. Uniwersytet dokonuje wypłaty stypendium na rachunek bankowy uczestnika, wskazany 

w umowie zawartej pomiędzy Uniwersytetem a uczestnikiem, określającej także wysokość 

stypendium, okres i warunki jego wypłacania. 

 

§ 5 

Warunki przyznania i wypłacania stypendium  

1. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia następujące wymagania: 



 
 

 

1) realizuje kształcenie w Szkole Doktorskiej; 

2) złożył indywidualny plan badawczy do Dyrektora Szkoły Doktorskiej, zgodnie 

z Regulaminem Szkoły Doktorskiej; 

3) nie przedłużył terminu złożenia rozprawy doktorskiej, tj. terminowo realizuje 

harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym 

planie badawczym; 

4) nie otrzymuje stypendium finansowanego w ramach innych projektów NAWA,  

wspierających umiędzynarodowienie szkół doktorskich; 

5) przygotowuje rozprawę doktorską w języku angielskim;  

6) współpracuje z promotorem zatrudnionym w zagranicznej jednostce naukowej; 

7) realizuje projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierza do uzyskania 

wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree) – na podstawie 

porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

a zagraniczną jednostką naukową. 

2. Wymagań określonych w ust. 1 pkt 6 i 7 nie stosuje się do doktorantów zagranicznych. 

3. Uczestnikowi może być przyznane stypendium w wysokości określonej w § 4 ust. 2 pkt 1, 

a w przypadku doktoranta zagranicznego − w § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem, 

że stypendium w danej  wysokości może być przyznane uczestnikowi tylko raz w okresie 

realizacji Projektu.   

4. W trakcie realizacji Projektu Komisja weryfikuje, czy uczestnik nadal spełnia warunki 

przyznania stypendium określone w Regulaminie − na podstawie rocznego sprawozdania 

z przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, składanego przez uczestnika w Centrum 

Obsługi Doktorantów. 

5. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o dofinansowanie nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem a NAWA; 

2) stwierdzenia przez Komisję, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, 

że uczestnik przestał spełniać warunki przyznania stypendium określone 

w Regulaminie;  

3) ukończenia przez uczestnika kształcenia w Szkole Doktorskiej; 

4) skreślenia uczestnika z listy doktorantów. 

6. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 5 pkt 1-3, lub 

w którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna. 

7. Uczestnik nie ma możliwości zrzeczenia się lub odstąpienia od części lub całości 

przysługujących mu kwot stypendium na rzecz innych osób lub działań zarówno 

w Projekcie, jak i poza nim. 

 

§ 6 

Kryteria oceny osiągnięć naukowych kandydatów 

Komisja dokonuje oceny osiągnięć naukowych kandydatów za okres od rozpoczęcia 

kształcenia w Szkole Doktorskiej do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium, 

przyznając punkty według następujących kryteriów:  

1) dorobek naukowy kandydata związany z rozprawa doktorską −  łącznie nie więcej niż 

30 pkt, w tym za następujące udokumentowane osiągnięcia naukowe: 

a) artykuły naukowe, wskazane w sprawozdaniu rocznym doktoranta, opublikowane w: 



 
 

 

-  czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik cytowań Impact Factor (IF), 

ujętym na liście czasopism w bazie JCR, w których doktorant jest: 

-- pierwszym autorem – 3 pkt za artykuł, 

-- współautorem – 2 pkt za artykuł, 

-  recenzowanym czasopiśmie naukowym, ujętym w aktualnym wykazie ogłoszonym 

komunikatem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 

w których doktorant jest: 

-- pierwszym autorem  − 2 pkt za artykuł,  

-- współautorem – 1 pkt za artykuł (nie więcej niż 3 publikacje), 

b)  czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, zjazdach 

naukowych (nie więcej niż 4 konferencje, sympozja lub zjazdy): 

-  za wygłoszenie referatu naukowego – 2 pkt, 

-  za prezentację przygotowaną w formie plakatu – 1 pkt, 

c)  zagraniczne staże naukowe, trwające co najmniej 2 miesiące – łącznie nie więcej niż 

2 pkt,  

d)  wynalazki zgłoszone przez Uniwersytet do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej  (na podstawie informacji o zgłoszeniu wynalazku, zawierającej numer 

zgłoszenia nadany przez Urząd Patentowy RP) – łącznie nie więcej niż 3 pkt,  

e) otrzymane nagrody, związane z tematyką rozprawy doktorskiej – łącznie nie więcej 

1 pkt; 

2) umiędzynarodowienie projektu doktorskiego: 

a) promotor zatrudniony w zagranicznej jednostce naukowej, wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej – łącznie nie więcej niż 10 pkt, 

b) promotor pomocniczy zatrudniony w zagranicznej jednostce naukowej, wyznaczony 

przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej – 5 pkt, 

c) realizacja badań we współpracy z zagraniczną jednostką naukową (ocenie podlega 

ranga ośrodka i charakter realizowanych badań) − nie więcej niż 10 pkt, 

d) realizacja projektu doktorskiego we współpracy międzynarodowej, prowadzącej 

do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree lub double degree), 

na podstawie porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy 

Uniwersytetem a zagraniczną jednostką naukową – 40 pkt. 

 

§ 7 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów i uczestników odbywa się na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie 

nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartej pomiędzy Uniwersytetem a NAWA, przepisami 

Regulaminu programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” oraz Wytycznymi 

i zasadami realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. 

 

 



 
 

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

1. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone w przypadku zmiany umowy 

o dofinansowanie nr BPI/STE/2021/1/00032, zawartej pomiędzy Uniwersytetem a NAWA, 

Regulaminu programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” lub Wytycznych 

i zasad realizacji projektów w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. Uczestnik zostanie powiadomiony, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

o zmianie Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie, chyba że nie będzie to możliwe 

z powodu terminu obowiązywania zmian ww. umowy lub przepisów dotyczących Programu 

lub Projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy, Regulaminu 

Szkoły Doktorskiej, Regulaminu programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół 

doktorskich” oraz Wytyczne i zasady realizacji projektów w ramach programów Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Załącznik do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium  

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu STER  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

Łódź, data……………………………………… 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY 

AKADEMICKIEJ W RAMACH PROGRAMU  

„STER − UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKÓŁ DOKTORSKICH” 

 

______________________________________              ____________________________ 

             imię i nazwisko doktoranta                                                  nr albumu 

____________________________________              ____________________________ 

               dyscyplina naukowa                                                        rok kształcenia  

 

 

Niniejszym wnioskuję o przyznanie stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  

w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”, realizowanego 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w wysokości ……………….. PLN (słownie: 

………………………….) na okres …………………. miesięcy. 

 

 
INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW  

PRZEZ DOKTORANTA 

 

Oświadczam, że spełniam poniższe wymagania dotyczące przyznania stypendium NAWA 

w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”: 

realizuję kształcenie w Szkole Doktorskiej; 

       złożyłem/am indywidualny plan badawczy do Dyrektora Szkoły Doktorskiej, zgodnie 

z Regulaminem Szkoły Doktorskiej; 

       nie przedłużyłem/am terminu złożenia rozprawy doktorskiej, tj. terminowo realizuję 

harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, określony w indywidualnym planie 

badawczym; 

dotychczas nie otrzymywałem/am stypendium NAWA w ramach programu „STER − 

Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”, realizowanego w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi, w wysokości wskazanej przeze mnie w niniejszym wniosku; 

nie otrzymuję stypendium finansowanego w ramach innych projektów NAWA, 

wspierających umiędzynarodowienie szkół doktorskich; 

       przygotowuję rozprawę doktorską w języku angielskim;  

       współpracuję z promotorem zatrudnionym w  zagranicznej jednostce naukowej;  

 
 Nie dotyczy doktorantów zagranicznych, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie 

szkół doktorskich” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 



 
 

 

realizuję projekt doktorski we współpracy międzynarodowej i zmierzam do uzyskania 

wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint degree/double degree) – na podstawie 

porozumienia potwierdzającego podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

a zagraniczną jednostką naukową. 
 

………………………………………………. 

                                                                                        czytelny podpis doktoranta/data 

 
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE DOKTORANTA W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE DOKTORSKIEJ 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI  

(w okresie od rozpoczęcia kształcenia) 

 

(wypełniają doktorant i Komisja) 

 

Dorobek naukowy doktoranta związany z rozprawą doktorską   

Artykuły naukowe wskazane w sprawozdaniu 

rocznym doktoranta, opublikowane w: 

Numer 

załącznika 

do 

wniosku 

Status i rok publikacji  

(przyjęta do druku/ 

opublikowana/rok 

akademicki publikacji) 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

Komisja)  
czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik 

cytowań IF, ujętym na liście czasopism w bazie 

JCR, w których doktorant jest pierwszym  

autorem − 3 pkt za artykuł 

  

   

czasopiśmie naukowym posiadającym wskaźnik 

cytowań IF, ujętym na liście czasopism w bazie 

JCR, w których doktorant jest współautorem 

– 2 pkt za artykuł 

  

   

recenzowanym czasopiśmie naukowym, ujętym 

w aktualnym wykazie ogłoszonym komunikatem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, w których doktorant jest 

pierwszym autorem  − 2 pkt za artykuł  

   

recenzowanym czasopiśmie naukowym, ujętym 

w aktualnym wykazie ogłoszonym komunikatem 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, w których doktorant jest 

współautorem – 1 pkt za artykuł (nie więcej niż 

3 publikacje) 

 

   

 
 Nie dotyczy doktorantów zagranicznych, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „STER − Umiędzynarodowienie 

szkół doktorskich” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 

 



 
 

 

 

Czynny udział w międzynarodowych 

konferencjach, sympozjach, zjazdach 

naukowych (nie więcej niż 4  konferencje, 

sympozja lub zjazdy) 

 

Numer 

załącznika 

do 

wniosku 

Forma udziału  

/rok akademicki  

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

Komisja) 

za wygłoszenie referatu naukowego – 2 pkt     

za prezentację przygotowaną w formie plakatu  – 

1 pkt  

   

 

Zagraniczne staże naukowe związane 

z rozprawą doktorską 

 

Numer 

załącznika 

do 

wniosku 

Forma stażu/rok 

akademicki  

  

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

Komisja) 

zagraniczne staże naukowe, trwające co najmniej 

2 miesiące − łącznie nie więcej niż 2 pkt 

  

   

 

Wynalazki  

Numer 

załącznika 

do 

wniosku 

Opis wynalazku, numer 

zgłoszenia nadany przez 

Urząd Patentowy RP  

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

Komisja) 

wynalazki zgłoszone przez Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi do Urzędu Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie 

informacji o zgłoszeniu wynalazku, zawierającej 

numer zgłoszenia nadany przez Urząd Patentowy 

RP) – łącznie nie więcej niż 3 pkt 

   

 

Nagrody 

 

Numer 

załącznika 

do 

wniosku 

Rodzaj nagrody/rok 

przyznania 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

Komisja) 

otrzymane nagrody, związane z tematyką 

rozprawy doktorskiej – łącznie nie więcej niż 

1 pkt 

   

  

Łącznie 

 

 

Umiędzynarodowienie projektu doktorskiego  

 

Charakter umiędzynarodowienia 

Numer 

załącznika do wniosku 

Przyznane 

punkty  

(wypełnia 

Komisja) 

promotor zatrudniony w zagranicznej jednostce naukowej, 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej – łącznie nie 

więcej niż 10 pkt 

 

  



 
 

 

promotor pomocniczy zatrudniony w zagranicznej jednostce 

naukowej, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

– 5 pkt 

  

realizacja badań we współpracy z zagraniczną jednostką naukową 

(ocenie podlega ranga ośrodka i charakter realizowanych badań) 

− nie więcej niż 10 pkt 

  

  

realizacja projektu doktorskiego we współpracy międzynarodowej, 

prowadzącej do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu (joint 

degree/double degree), na podstawie porozumienia potwierdzającego 

podjęcie współpracy pomiędzy Uniwersytetem a zagraniczną jednostką 

naukową – 40 pkt 

 

  

  

Łącznie 

 

 

 

Łączna liczba przyznanych punktów: 

 

 

 

 

PUNKTACJA PRZYZNANA PRZEZ KOMISJĘ: 

 

Łączna liczba punktów uzyskanych przez doktoranta: ………………………………….  

 

Miejsce na liście rankingowej: …………………………………………………………..  

 

 

KOMISJA W SKŁADZIE:  

1) ……………………………………… − Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewodniczący), 

2) nauczyciele akademiccy: 

a) …………………….. − reprezentujący dyscyplinę nauki farmaceutyczne, 

b) …………………….. − reprezentujący dyscyplinę nauki medyczne, 

c) …………………….. − reprezentujący dyscyplinę nauki o zdrowiu, 

 
 

            PRZYZNAJE STYPENDIUM NAWA W RAMACH PROGRAMU STER W ROKU 

AKADEMICKIM 20…../20…… W WYSOKOŚCI ……… NA OKRES …….. MIESIĘCY 

 

            NIE PRZYZNAJE STYPENDIUM NAWA W RAMACH PROGRAMU STER W ROKU 

AKADEMICKIM 20…../20…… 

 

 

..………………………………………..………………….. 
                                                              data, pieczątka imienna i podpis przewodniczącego Komisji  

 

 

 


