Załącznik nr 5 do Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

LISTA RANKINGOWA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2017/2018

w dniu .......................... Doktorancka Komisja Stypendialna na Wydziale...................................................................................................
dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów
…....................................................................................... i przyznała następujące punkty:
(nazwa dyscypliny)
Liczba stypendiów zgodnie z § ... zarządzenia Rektora KUL z dnia ….. r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 (Monitor KUL
poz. …., ze zm.) dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018 dla dyscypliny ……….. - wynosi: …...

LP. Nr albumu

Nazwisko i imię

Punkty
za terminowe realizowanie
programu studiów
doktoranckich

Punkty
za postępy
w przygotowaniu
pracy doktorskiej

Punkty
za zaangażowanie w
prowadzenie zajęć
Punkty
Warunki zostały
dydaktycznych
za postępy w pracy spełnione łącznie,
w ramach praktyk
naukowej
tak/nie - uzupełnić
zawodowych
albo realizacji badań
naukowych

Łączna liczba
przyznanych
punktów

Komisja
rekomenduje
przyznanie
stypendium
tak/nie - uzupełnić*

1.
2.
*Komisje mogą 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.
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