Załącznik nr 10 do Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA RANKINGOWA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU …………….. W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019*
w dniu .......................... Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ustalił uzupełniającą listę rankingową dla doktorantów Wydziału ………………….., którym
wydziałowa komisja doktorancka nie udzieliła rekomendacji do przyznania stypendium z powodu przekroczenia ustalonego limitu stypendiów, a którzy spełnili kryteria do
przyznania stypendium.

Liczba możliwych do przyznania stypendiów dla doktorantów I roku studiów - ………...
Liczba możliwych do przyznania stypendiów dla doktorantów od II roku studiów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku ak. 2017/2018 - ...
Łączna liczba doktorantów, która otrzymała rekomendację od Doktoranckiej Komisji Stypendialnych na Wydziale - …...........................… Liczba stypendiów pozostałych do przyznania ….....................................… Punkty za bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnymi
(dotyczy I roku studiów)

LP
.

Nr
albumu

Nazwisko i imię

Punkty za liczbę
Punkty za Punkty za
punktów uzyskaną średnią ocen osiągnięcia
w trakcie
z studiów naukowe w
postępowania
magisterskich dziedzinie i
rekrutacyjnego
dyscyplinie
na studia
nauki w
doktoranckie
danym
obszarze
wiedzy

Punkty za osiągnięcia od II roku studiów rozpoczętych w roku
akademickim 2017/2018
Punkty za
Punkty za
Punkty
terminowe
postępy w
za
realizowanie
przygotowaniu zaangażowanie
programu studiów
pracy
w prowadzenie
doktoranckich
doktorskiej
zajęć
dydaktycznych
w ramach
praktyk
zawodowych
albo realizacji
badań
naukowych

Punkty za Warunki
postępy w zostały
pracy
spełnion Łączna DECYZJA
liczba
naukowej e łącznie,
PROREKprzyznany
tak/nie TORA
ch
uzupełnić
punktów

1
*Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych może ustalić dodatkowe kryteria oceny doktorantów w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się więcej niż jedna osoba z taką
samą liczbą punktów, co zostaje odnotowane w protokole.

Wzór listy rankingowej podawanej do publicznej wiadomości

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA RANKINGOWA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU …………….. W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019*
w dniu .......................... Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ustalił uzupełniającą listę rankingową dla doktorantów Wydziału ………………….., którym
wydziałowa komisja doktorancka nie udzieliła rekomendacji do przyznania stypendium z powodu przekroczenia ustalonego limitu stypendiów, a którzy spełnili kryteria do
przyznania stypendium.

Liczba możliwych do przyznania stypendiów dla doktorantów I roku studiów - ………...
Liczba możliwych do przyznania stypendiów dla doktorantów od II roku studiów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku ak. 2017/2018 - ...
Łączna liczba doktorantów, która otrzymała rekomendację od Doktoranckiej Komisji Stypendialnych na Wydziale - …...........................… Liczba stypendiów pozostałych do przyznania ….....................................… -

Punkty za bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnymi
(dotyczy I roku studiów)
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rekomenduje
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nie
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*Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych może ustalić dodatkowe kryteria oceny doktorantów w przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się więcej niż jedna osoba z taką
samą liczbą punktów, co zostaje odnotowane w protokole.

