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Rozstrzygni^cie konkursu na przyznanie stypendium naukowego w ramach 
projektu NCN w dziedzinie Nauk o Ziemi i srodowisku: 

„Riftlng mechanism of cratonic lithosphere - an integrated geophysical and 
geological study of the Dnieper-Donets Basin" 

(kierownik i promoter: Prof, dr hab. Stanistaw Mazur) 

Komisja stypendialna obradowata w sktadzie: 
1) Prof, dr hab. Stanistaw Mazur (Przewodniczqcy) 
2) Dr hab. Edyta Zawisza 
3) Dr hab. Bartosz Budzyh 

W odpowiedzi na ogtoszony dnia 12.01.2023 r. konkurs na doktoranta w ING PAN 
zgtosity s i^ cztery osoby, ktore spetnity wymogi formalne okreslone w regulaminie 
rekrutacji: 

1. Bilal Ahmed 
2. Giuseppe Lo Mauro 
3. AN Nasiri 
4. Ammu S B 

Komisja stypendialna ocenita wnioski w skali punktowej i opracowata ranking 
kandydatow do stypendium. Ocenie punktowej podlegaty: 

• dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych 
wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny kohcowej) 

• osiqgni^cia wynikajqce z prowadzenia badah naukowych, stypendia, nagrody 
oraz doswiadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicq, warsztaty i 
szkolenia naukowe, udziat w projektach badawczych (20% oceny kohcowej) 

• kompetencje do realizacji okreslonych zadah w projekcie badawczym (30% 
oceny kohcowej) 

Protokot obrad komisji stypendialnej 



Oceny dokonano na podstawie otrzymanych dokumentow aplikacyjnych oraz 
przeprowadzonych rozmow kwalifikacyjnych. 

Ranking kandydatow, sporzqdzony w oparciu o sum^ punktow uzyskanych we 
wszystkich trzech kryteriach oceny, przedstawia ponizsza tabela: 

Kandydat Dorobek 
naukowy 
(50% oceny 0-4 
Pkt) 

Osiqgni^cia 
(20% oceny, 0-4 
pkt) 

Kompetencje 
(30% oceny 0-3 
pkt) 

Ocena 
koncowa (%) 

Giuseppe Lo 
Mauro 

2 pkt 2 pkt 3 pkt 72% 

Ali Nasiri 3 pkt 2 pkt 1 pkt 67% 

Ammu S B 2 pkt 2 pkt 2 pkt 64,5% 

Bilal Ahmed 1 pkt 2 pkt 1 pkt 39,5% 

Na podstawie przeprowadzonej oceny komisja rekomendowata przyznanie 
stypendium dia pana Giuseppe Lo Mauro. 

W imieniu komisji przewodniczqcy komisji stypendialnej. 

Prof, dr hab. Stanistaw Mazur 


