
 

 

Załącznik nr 1 

 

System punktowy oceny dorobku doktoranta  

do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018/19 
 

 

Zaangażowanie w pracę, naukową i dydaktyczną za poprzedni rok akademicki 

(wg punktacji): 

 

1) Opublikowane artykuły (wg aktualnej listy MNiSW). 

Inne czasopismo naukowe recenzowane (0,5 pkt). 

 
W przypadku prac zbiorowych punkty za artykuł przelicza się dzieląc liczbę punktów przez 

liczbę autorów. Punktowane są wyłącznie opublikowane artykuły, artykuły przyjęte przez 

wydawnictwo do druku nie mogą być punktowane.  

 

2) Publikacje naukowe indeksowane w bazie WoS (15pkt) 
 

W przypadku prac zbiorowych punkty za artykuł przelicza się jw. 

 

3) Publikacje książkowe (autorstwo i współtworzenie): 

a) skrypt (4 pkt), 

b) monografia (15 pkt), 

c) rozdział w monografii (2 pkt), 

d) podręcznik akademicki (10 pkt). 

 
W przypadku prac zbiorowych punkty za dorobek przelicza się dzieląc liczbę punktów stosownie 

do procentowego udziału doktoranta w zrealizowanych pracach. 

 

4) Czynny udział w konferencji: 

a) konferencja krajowa (1 pkt.), 

b) konferencja międzynarodowa (2 pkt.), 

c) organizowanie konferencji (1-2 pkt.). 

 
Czynny udział doktoranta w konferencji dokumentuje się przez pisemne potwierdzenie 

organizatora konferencji lub ksero planu wystąpień. W przypadku organizowania konferencji, 

czynny udział w komitecie organizacyjnym potwierdza kierownik studiów doktoranckich. 

 

5) Udział w grancie badawczym: 

a) kierownictwo grantu potwierdzone stosownym dokumentem (6 pkt.), 

b) udział w pracach naukowych potwierdzony przez kierownika grantu oraz 

kopię umowy na wykonanie zadań (1 pkt.). 

 

6) Aktywny udział w działalności kół naukowych (1 pkt.). 

7) Otwarty przewód doktorski (3 pkt.). 

8) Zgłoszenie patentowe (2 pkt.). 

9) Zgłoszenie wzoru użytkowego (1 pkt.). 

10) Uzyskanie patentu (15 pkt.). 

11) Uzyskanie wzoru użytkowego (4 pkt.). 

12) Inne wyróżniające się osiągnięcia naukowe (1 pkt. łącznie). 

13) Zaangażowanie w pracę dydaktyczną (2-5 pkt.). 
Zaangażowanie w pracę dydaktyczną dokumentuje się poprzez pisemny wykaz zajęć 

przeprowadzonych przez doktoranta oraz zajęć, w przeprowadzeniu których uczestniczył 

doktorant. Zaangażowanie w pracy dydaktycznej ocenia kierownik Zakładu/Katedry zlecający 

realizację zajęć dydaktycznych/uczestniczenie w ich prowadzeniu. 

 

Suma uzyskanych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej.  

 
 


