
 

 

Wewnętrzny regulamin Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS  

dotyczący przyznawania stypendiów doktoranckich oraz  

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych 
 

Regulamin obowiązuje od 1 października 2014 r. 

 

1. Średnia ocen z EGZAMINÓW objętych programem studiów w danym roku akademickim 

Średnia Punkty 

5,0 - 4,75 20 pkt. 

4,74 - 4,25 15 pkt. 

4,24 - 3,75 10 pkt. 

3,74 - 3,25 5 pkt. 

3,24 - 3,0 1 pkt. 

 

Doktoranckie Projakościowe 

max. 20 pkt. — 

 

2. Ocena praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu  

Doktoranckie Projakościowe 

max. 10 pkt. max. 20 pkt. 

 

3. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

 Doktoranckie Projakościowe 

Postępy w pracy naukowej max. 5 pkt. max. 20 pkt. 

Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej max. 10 pkt. — 

Wszczęcie przewodu doktorskiego na kierunku studiów w ramach którego 

doktorant ubiega się o przyznanie stypendium doktoranckiego 
 

max. 15 pkt. — 

 

4. Publikacje naukowe (opublikowane lub złożone do druku *) w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego 

wniosku 

* Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć TYLKO raz w trakcie trwania studiów doktoranckich. 

 Przyznawanie „małych” punktów: 

Publikacja w czasopiśmie naukowym z bazy JCR z Impact Factor 15 pkt. 

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym Impact Factor (tzw. Lista B wykazu MNiSW):  

 w języku obcym  12 pkt. 

 w języku polskim 7 pkt. 

Publikacja w czasopiśmie naukowym recenzowanym spoza Listy B lub monografii naukowej: *  

 w języku obcym  6 pkt. 

 w języku polskim 5 pkt. 

Publikacja w czasopiśmie nierecenzowanym (np. popularno-naukowych) * 3 pkt. 

Zgłoszenie patentowe  4 pkt. 

Uzyskanie patentu 10 pkt. 

Zgłoszenie sekwencji do bazy GenBank (za każde 1-50) 2 pkt. 

Zgłoszenie do Czerwonej Księgi (za każde 1-5) 2 pkt. 

* W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem otrzymuje 100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji.  

 Rozdział „dużych” punktów: 

Doktoranckie Projakościowe 

max. 30 pkt. max. 40 pkt. 



 

 

 

5. Udział w konferencjach naukowych w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku 

 Przyznawanie „małych” punktów: 

Wygłoszenie referatu w języku obcym 6 pkt. 

Wygłoszenie referatu w języku polskim 4 pkt. 

Współautorstwo w referacie w języku obcym (bez wygłaszania) 2 pkt. 

Współautorstwo w referacie w języku polskim (bez wygłaszania) 1 pkt. 

Poster w języku obcym * 2 pkt. 

Poster w języku polskim * 1 pkt. 

* W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem otrzymuje 100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji.  

 Rozdział „dużych” punktów: 

Doktoranckie Projakościowe 

max. 30 pkt. max. 30 pkt. 

6. Udział w naukowych projektach badawczych (np. uzyskane granty) itp. w ciągu poprzedniego roku akademickiego od 

ostatniego wniosku  

 Przyznawanie „małych” punktów: 

Udział w projekcie (grancie) finansowanym ze środków zewnętrznych max. 20 pkt.* 

Uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu przez UMCS ** 20 pkt. 

Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych  30 pkt. 

* Do wniosku należy dołączyć Załącznik A. Dokładną ilość punktów na podstawie udziału procentowego doktoranta ustala Komisja. Doktorantowi – 

kierownikowi grantu nie przyznaje się jednocześnie punktów za udział w tym projekcie. 

** W przypadku uzyskania grantu zespołowego przyznanego na drodze konkursu przez UMCS każdy z doktorantów jest traktowany jako kierownik 

projektu. 

 Rozdział „dużych” punktów: 

Doktoranckie Projakościowe 

max. 30 pkt. max. 40 pkt. 

W przypadku publikacji, konferencji i projektów badawczych: 

 jeżeli największa liczba „małych” punktów uzyskanych w tej kategorii przez któregoś z doktorantów nie przekracza 

maksymalnej dopuszczalnej liczby punktów, to liczba „dużych” punktów odpowiada liczbie punktów „małych” 

 gdy któryś z doktorantów przekroczy maksymalną dopuszczalną liczbę punktów w danej kategorii, wtedy punkty „małe” są 

przeliczane na „duże” w sposób proporcjonalny 

 

 


