Wewnętrzny regulamin Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dotyczący rozdziału punktów we wnioskach o przyznanie Stypendiów
obowiązujący od 28 lipca 2015 r.
1. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów
w roku akademickim. (dotyczy także ocen z seminarium doktoranckiego
i specjalizacyjnego, nie dotyczy praktyk, czyli ocen za prowadzenie zajęć
dydaktycznych)
Średnia
5,0 – 4,8
4,79 – 4,5
4,49 – 4,0
< 4,0

Punkty
20 pkt.
15 pkt.
10 pkt.
0 pkt.

2. Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta
Doktoranckie
Maks. 10 pkt.

Projakościowe
Maks. 20 pkt.

Rektora
Maks. 10 pkt.

3. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej
Doktoranckie
Maks. 5 pkt.
Maks. 10 pkt.

Projakościowe
Maks. 20 pkt.
--

Rektora

Postępy w pracy naukowej
Maks. 20 pkt.
Postępy w przygotowaniu rozprawy
*
doktorskiej
Wszczęcie przewodu doktorskiego
15 pkt.
--RAZEM
30 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
* niezbędne jest zamieszczenie we wniosku aktualnego stanu realizacji doktoratu
(w wymiarze procentowym) potwierdzonego przez opiekuna/promotora.
UWAGA: dotyczy doktorantów kończących 3. rok studiów: w przypadku braku otwarcia
przewodu doktorskiego łączna liczba punktów dotycząca 3. Ocena postępów w pracy
naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wynosi zero.
UWAGA: dotyczy doktorantów kończących 2. rok studiów: przy stanie zaawansowania
rozprawy poniżej 30% łączna liczba punktów dotycząca 3. Ocena postępów w pracy
naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wynosi zero.
Publikacje (opublikowane i złożone do druku) w ciągu poprzedniego roku
akademickiego*
*
Do dorobku naukowego zaliczane będą tylko te publikacje które mają afiliację Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Do wniosku stypendialnego należy
dołączyć: 1) dla materiałów opublikowanych – kserokopie pierwszych stron artykułów
z dopisanym zakresem stron, początkowych stron monografii wraz ze spisem treści,
a w przypadku rozdziału w monografii dodatkowo jego pierwszą stronę; 2) dla materiałów
przyjętych do druku – wydruk decyzji poświadczającej przyjęcie publikacji do druku, a także
wydruk: pierwszej strony artykułu z dopisaną liczbą stron maszynopisu i nazwą czasopisma,
początkowych stron monografii wraz ze spisem treści i dopisaną liczbą stron maszynopisu
oraz nazwą wydawnictwa, a w przypadku rozdziału w monografii pierwszej strony z dopisaną
liczbą stron maszynopisu, tytułem monografii i nazwą wydawnictwa. UWAGA !!! Zgłoszenie
we wniosku publikacji może się odbywać tylko raz w trakcie trwania studiów doktoranckich.
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Nie można np. w jednym roku zgłosić publikacji, jako „oddanej do druku”, a następnym roku
– jako „opublikowanej”. Ponowne zgłoszenie tej samej publikacji skutkowało będzie
nieprzyznanie punktów za publikacje.
 Przyznawanie „małych” punktów:
Artykuł w czasopiśmie naukowym

Zgodnie z punktacją czasopism naukowych
publikowaną w wykazie MNiSW,
obowiązującym w roku złożenia Wniosku

Autorstwo monografii w języku kongresowym*
25 pkt.
Autorstwo monografii w j. polskim i innych
20 pkt.
językach niekongresowych
Rozdział w monografii w języku kongresowym*
5 pkt.
Rozdział w monografii w j. polskim i innych
4 pkt.
językach niekongresowych
* tj.: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim
 Rozdział „dużych” punktów:
Doktoranckie
Projakościowe
Rektora
Maks. 30 pkt.
Maks. 40 pkt.
Maks. 40 pkt.
5. Udział w konferencjach i sympozjach naukowych, pozostałe formy publikacji
wyników – wymagane jest przedstawienie wydruku planu/harmonogramu konferencji
oraz zaznaczenie (zakreślenie) pozycji z wystąpieniem wnioskującego
 Przyznawanie „małych” punktów:
Referat
Poster
Punkt dodatkowy za referat/poster w języku kongresowym przedstawiony na
konferencji międzynarodowej
 Rozdział „dużych” punktów:
Doktoranckie
Projakościowe
Maks. 30 pkt.
Maks. 30 pkt.

2 pkt.
1 pkt
+1 pkt.

Rektora
Maks. 25 pkt.

6. Udział doktoranta w projektach badawczych w roku złożenia Wniosku – Dotyczy to
projektów badawczych (grantów) rozstrzyganych na drodze konkursowej.
W przypadku kierownictwa projektu badawczego wymagana jest kserokopia decyzji
o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków finansowych, a w przypadku
wykonawstwa kserokopia strony poświadczającej procentowy udział w projekcie
badawczym
 Przyznawanie „małych” punktów:
Udział w projekcie badawczym (grancie) finansowanym ze środków
UMCS - wykonawca
Uzyskanie środków zewnętrznych (np. z NCN) na realizację projektu
badawczego (grantu) – kierownik
Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych
(np. z NCN) – wykonawca (nazwisko doktoranta występuje na liście
wykonawców projektu badawczego)
Uzyskanie środków na realizację zadania badawczego w ramach
przyznanej Wydziałowi dotacji celowej MNiSW („Młoda kadra i

10 pkt.
30 pkt.
20 pkt.

20 pkt.
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doktoranci”) – kierownik
Złożenie wniosku o środki zewnętrzne (np. NCN) na realizację projektu
badawczego (grantu) – kierownik projektu (tylko w przypadku odmownej
decyzji)
Udział w projekcie badawczym (grancie) finansowanym ze środków
zewnętrznych (np. z NCN) przy braku wymienienia nazwiska doktoranta
wśród wykonawców projektu
 Rozdział „dużych” punktów:
Doktoranckie
Projakościowe
Maks. 30 pkt.
Maks. 40 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

Rektora
Maks. 40 pkt.

7. Pozostałe formy aktywności (dotyczy tylko Stypendium Rektora) – wymagane jest
przedstawienie
kserokopii
dokumentów
poświadczających
uczestnictwo
w poszczególnych obszarach działalności (zaświadczenia, certyfikaty, legitymacje
członkowskie, dyplomy, itp.)
 Przyznawanie „małych” punktów za pozostałą działalność:
Funkcje pełnione
w towarzystwach naukowych (krajowych,
zagranicznych)
Funkcje pełnione w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
(krajowych, zagranicznych)
Staż naukowy
Szkolenia krajowe i zagraniczne
Udział w różnych formach upowszechniania nauki (np. Dzień Ziemi,
Drzwi Otwarte, Festiwal Nauki)
Członkostwo w organach kolegialnych Uniwersytetu (senat, komisje
senackie i rektorskie), oraz Wydziału (rada wydziału, komisje wydziałowe,
samorząd studencki)
Nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne
Uzyskanie certyfikatu językowego

3–5 pkt.
3–5 pkt.
5 pkt.
3 pkt.
4 pkt.
3–5 pkt.

3–5 pkt.
3 pkt.

* Dokładną liczbę punktów ustala Komisja w zależności od rangi form aktywności

 Rozdział „dużych” punktów: maks. 15 pkt.
W przypadku publikacji, konferencji, projektów badawczych i pozostałych form aktywności:
- jeżeli największa liczba „małych” punktów uzyskanych w tej kategorii przez któregoś
z doktorantów nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej liczby punktów, to liczba punktów
„dużych” odpowiada liczbie punktów „małych”
- gdy któryś z doktorantów przekroczy maksymalną dopuszczalną liczbę punktów w danej
kategorii, wtedy jego wynik uznaje się za 100% punktów „dużych”, a punkty „duże”
pozostałych osób przelicza się w sposób proporcjonalny.
Doktoranci chcący ubiegać się o stypendium rektorskie:
W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 41/2015 Rektora UMCS z dn. 28 lipca 2015 r.
o przyznanie stypendium rektorskiego mogą ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty
przewód doktorski i zajęli pierwsze miejsca na listach rankingowych, o których mowa w § 6.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, uczestnik studiów doktoranckich
składa list motywacyjny zawierający prezentację prowadzonych badań naukowych.

3

