
Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyzna.nie
STYPENDIUM REKTORA DLA

NAJLEPSZYCH DOKTORANTOW
dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

w roku akademickim 20t6l2017

Kryteria odnoszą się do karty osiągnięć naukowych doktoranta, która stanowi
częŚĆ II wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.
Wszystkie osiągnięcia dotyczą poprzedniego roku akadernickiego (tj . 2015l20I6).

I. Liczba punktów za średnią ocen z egzaminów objętych programem studiów
zdawanych w poprzednim roku akademickim (dla lat II-IV).

o Średnią z ocen mnoży się przez 4.

o Wynik zaokrągla się c1o 2 nricjsc po przcciIlktt.

o W przypadkrr śrcclnie.j pclniże1 1,() Korrlisj a prl.yzna.|c 0 pr_rnktów.

o W przypadkir braku eqzatlinorv średni11 liczy się na podstawie ocen z

wszystkich z,a|iczcli ob.jętych plancl,n stucliolł, lv poprzcdninl roku

akadcIlickinl (w tl,rrt z selllillariLtlll cloktoranckicgo ),

II. Liczba punktów za ocenę praktyki zawodowej w formie hospitacji,
samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu.

5 l0

4,5 8

1 6

15 4

3 2

2 0



l.Artykuł nalt kor,l,v w czasOpisIllic li r róztlioIl\,lll r,r, .I ottrnal
C itation l{cports (J RC)

l2 pkt

2.Artykuł tlaukclrł,y
rn i ę clz yna ro d o lv y trr

lv czasopiśnrie o zasiegLt
(spoza .iI{ C)

l() pkt

3.Artykuł naukowy r.r czasopiśt1-1ic tl zasięeu krajowyrll 6 pkt.

4.Artykuł naLt korł"y rvyclall,y \\, lllll
pok onl'ercn cyj Il yclr 1lo kon fe rcrlc j

eriaIach
tll i e ciz 1.,ll a I,o do vi, c i

_5 pkt

5.Artykllł llalt korł,y rł,ycl ally \\, Ina
pokclIl l'crell cy_j Il ych ptl kclll 1cre nc j

eriałach
kra jorv,c j

3 pkt

6.ArtykLrł popu larnonaukclu,y 3 pkt

lIl. Liczba punktór\ za publikacje llaukolr e (opubtikowatle lrrtr złożone do
druku) lv ciągu poprzedrliego roku akadenlickiegtl tlcl ostatIriego rr,lliosku.

W PrzYPadkir współautorstrva publikacji naukowe.j przez kilku cloktorantórv z
tego Samcgo kicrunkLr studiów doktoranckich Konlis.ja dzicli pr7yznanc punktv ztl
Prrblikację. Przykład: Doktorarrci A its z tcgo sall]ego kierunkr: studiorv sa
WSPÓłaLltOrarni pLrblikacji nailkcllł,ej 1lunktor.r,ane.j za np. l2 pkt. Korllis_ja przyz_lllr_jc
lvc wnioskLr doktorantowi A 6 pkt. oraz cloktoraIltotł.i B 6 pkt, (6pkt+6pkt:l2pkt).

Nic PLrllktu.le się artykLrłóiv pr7-yg()to\\,l-ttll,ch ivi,ysłallych clo recetlzji lLrb
wysłanych do ponor,vlle_j recenzjipcl popralvkach (bez ostatcczrle.j akccptacji.).

Nic punktuje się abstraktrir,r"11,yclallycll \\, lllateriałirch kcltlf'erencyjIlych.

IV. Liczba punktów za udział w konferencjach

1.I{eflerat na międzynarodowej konferencji naLrkowc1 l 2 pkt.

2.Rel-e rat Itir krajor,vcj korrfere nc.ji llar_rkolve.i 8 pkt

3.Referat tia konfcrcnc.ji doktorarrckie,j (stLrclenckic.j.
studencko-doktoranckicj )

6 pkt

3.Postcr prczentowany na międzynarodor,vej kontelcrlcj i

riaLrkowej
6 pkt

4.Postcr prezcntowany tla krajowc.j kclnfcrctlc.ji rlaLrkolł c.j 4 pkt

5. LJdział ti, lniędzvlrarodowej kclnfercnc_j i rlaLrkorve_j bcz
relcratu lub postcrr,r

4 pkt

6. U dzi ał r,i, k ra.j oli c.j koIl fere ncj i na u koli,,e1 bcz rcfeI-a tLr l Lrb
poStcrLl

2 pkt.

W przypadkLr wytłoszenia referatu
.jcclną osobę, llczbc pLrrlktórv dzicli się

lub prezeIltac.ji postcru przcz więcej nż
przez l iczbę rvsllci lautorcir,i,.

I



l .Udział rv projekcie lub gratlcie l-itlatlstlu AIlvlll ze śr,odkórv
UMCS

5 pkt.

2.Udzia] rv projekcie lub grancie l'illaIlsou aIl\lll-} ze śroclkólv
zcw nęt rzn ych

7 pkt.

3.Uzyskanie grantu fillatlsowancgo ze środkclrv UMCS (bez
konkursu)

l 0 pkt

4.Uzyskanic gratlttt finansolvallego zc śroclkórł, UMCS (rł.

cirodze korrkLlrsu)
20 pkt.

4. Uzl,skarlie gratrtu linatlsor,vancgo ze śroclków
Ze\Vnetl,Znych (bcz konkursr:)

l 5 pkt.

5. UzyskaIlie gratltLt f'i IlaIlsorvancgo ze śr,odktlri,
zcu/nętrznych (rv clrodzc konkLt rsu)

30 pkt.

6. I)ozostałc forIlly aktylvrlości w 1lro.jcktach baclarvczych
(np. staz lv itlltytt-l ośroclku akadl;Illickinl co Ila_jnlllie.j 1

scme str )

I-3pkt.

V. Liczlra prrnktólv lLl uclzi:ll lr tlattkorrrclr projektach bad:,rrvczl,ch np.
uzl,skane grantv.

vI. Liczba punktów za pozostałe formy aktywności naukowej np. za
działalność w kołach i organizacjach naukowych, praca społeczna na rzecz
UMCS i organizacji doktoranckich.

Nie pLrnktLr.je się clodatkorvo aktyrvności doktorarlta lll,zv oI,gal]izac.ji wyclarzeń,
projektolv itp.realizcltł,atlyclr \\,ratllaclr cz,| tltlkosttl,a w kole naltkowylll 1Lrb

ol,gallizlc.; i tll,t tt ktlrł c_j ,

l .LJdział w orgaIl tzacli konferellc.ji naLrkou,e.j 4 pkt

2.Uclz,iał w organiz,ac.li projektl,r ptlpLrlar_vzLtjź}ccg0
tllatetllatykę

'1 pkt

3.[)e]llienie filnkcji
satllorzadzic
r,ł, i c e prz c r,r, o d n i c ząc y,

Wydziałovryn,l
Doktoratltów
sekrctarz)

(Uczclnianyrl)
(przclvoclIliczący.

5 pkt

4,Członkostr,r,o w organie kolegialIlyIll Wydzia,łow,egcl
(UczclniaIlego) S anlorząd tr I)oktoraIlttiw

3 pkt

5 . Reprcze ntor,vall i c S amorząd r_t D oktorantó tv rv 11,ydz i irłow,y,,c I-1

(uczelniarlych) orgiinach kolcgialrlycll (komisje, rady, zespcllv
itp.)

.1 pkt

(l. R edakcj a\rvspclłred akc.j a czasop i s Il a ll aukixvego (tonl u. seri i

rvydawniczc j)
,ł pkt.

7.Czlorrkosttvc,l w kole naukowym lltb organiz,tlcli naLtkolvej 2 pkt

8,Szczególnc osiągrrięcia sportowc l pkt

9,Pozosla]e fortlry aktylł,ności (rlaukor,ł,e.j , lla rzccz
stłlnorządtt doktorantovv itp. )

l pkt



Ponadto, W czeŚci II1.1 ri'Iliosku o st\l]t,ni]lLllll I{ektora clla na.jlcpszrvch
doktorantów dlll t rtlku sttlsLtjc sie trasrcllLl 1.1 Cźl 1lLl Ilktaej c Za t)CcIlC Z r_-lZal]]illLl na
sttrdia doktoranckte 1nlax, 2-5 prrrrktórv):

punkty za osiągrrięcia nattko've z okrestr sluclićlrv clla I

doktoranckich (lrrax, 25 punkt ow') przyzrla.jc się rł,e clług

Przy sumowaniu punktów za częsci lI.4. I1.5, II. (l i II.1
I{ektora dla naj le pszych doktor ant(lrv stosu.jc
proporc.jonalnycłt:

roku uczestrri ktiw stucliórv
krytcricirł, dla lat l1-1V.

\Ą,e wllioskir o stypendiuln
się metodę punktólv

Komis_j a occrlia wPisallc do r,vlriosku clsiągnięcia llaukorve..l czcli pcl zsł,t1,1lc-lwallit_t
Punktórv PrzYznanych za danc osiąglliecia (publikacjc, konlcrerrc.jc, projckty
badau'cze lub Pclzostałc forllv aktylvności) cloktoratlt przckroczy'nlak.syltlatną
l iczbę Pun ktow Pl-zcwi clzianą Ila claIlą część. ko nl i s_j a stclsir.j e p Lr rrktacj ęproporc.lonalną. Wyllik clokloranta, któr1,,Ltzyskal na.jrł,iększą liczbę pr,rIlktów
Stźtll0\\,'i 1loclstalr'ę do Ll stalcllia lt.,,llittźttilitt prtllltlt,t:.fi tl la obliczcrlia kiricclu,c,j
liczbY'Pttnktór,r' Za cianc osiągrll,ccia \\,obrebic kicrtrnkrt stltcliórv, lra ktćlryrl
wYstąPiło 1lrzekroczeIlie, Aby Lrzyskać nlnoztlik nalezv poclzielic rnaksyrllainą
liczbę Punktórv do uzYskania lv dancj cz,ęści pl,zcz liczbe pLrnktów uzyskanycll
P1'7,cZ rrajlcPszego cloktoraIlta, Następnic kor-nisja tnIlozy ttzyskanylll wskaźnikicnl
PLrnktY za danc osiągnięcla wszystkich uczcstnikcilv 1loslęporvania z kierLrnku
studiór,v, na którYrn wystąpiło przekroczcnie. Np. za pLrblikac.je rlaukorve
doktclrant A zclrlbvł 80 pkt.a cjoktoratlt B 40 pkt.Doktoralrt A uzyska po
Przeliczeniu ProPorcjonalnym 40 pkt. 1a r,i,ięc tllaksinluni dopuszczone wIlioskicnl)
a doktoraIlt B 20 pkt.

i(/crnn \ ?crłwjo§
Przewodni czący WSD MFiI
mgr Kami1 Powroźnik

kierownik
studiów doktoranckich

g T".n
praf. dr hab. §tanisław Prus

i(ierownik studiów doktoranckich
z matematyki na Wydziale MFiI
prof. dr hab. stanisław prus
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