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Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, ru i IV roku Studiów Doktoranckich
Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie przyznawanę jest sfirdentom II, il i IV roku w oparciu o liczbę punktów
zgromadzonych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim i odzwierciedlającą jego postępy w nauce
(oceny -zaliczetia i egzaminy- z przedmiotów umieszczonych w planie studiów) oraz zaangażowanie w
prowadzeniu badań naukowych. Warunkiem otrzymania s§rpendium jest poz}t}rwna opinia opiekuna
naukowego stwierdzająca postępy w pracy naŃowej orazw przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

punkĘ prayałttnyane sq lvdług następuj qcego schemalu:

Ad.II.1
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią średnią z ocen z egzarrńnów ,.

. -,łł .

średnia ocen Liczba punktów

5,00 1,4

(5,00 - 4,50> 12,6

(4,50 _ 4,00> ]-0,5

(4.00 - 3.()()> 7

poniżej 3,0 0

'''Łiczba purrktów jaka zostanie pr7łznana za odpowiednią średnią ,ż oc;17 7, zaliczeil, ( z wvlączeni ętn z;lliczęń l,
przedrniotór,v zakoIiczolrych cgzanrinent)_

(5,00 - 4,50>

(4,50 - 4,00>

(4.00 - 3,00>

poniżej 3,0

Liczba punktów



Ad. lI.2
Liczba prrnktow jaka zostanie przyznźura za odpowicdnią śrcdnią z occnv złęć dydaktvcztryclr

Liczba punktów

(5.00 - 4.50>

(4.00 - 3 50>

Ad. II.-t
za opublikorvanie pracy rrattkowej (lnoźe bl,ć prz_yjętą do dnrku ) w ciągu poprzcdniego roku

akaderlrickicgo prlyznaie się liczbę prrŃtów określoną 
3o rvvkaz"''tł aklualnl,rlr Załitczniku do konrunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowlące!

czasopistlt nuukorucl, |ori.dnią.n.tl wspólczynnik rłpływu ( irnpact factor) i znajdrrjącYclr się r,v bazie JCR-

Za opublikorł,łrnie pracy narrkor,r,ej w crasop_isma"h.Ócónro*anlclr spoza powyższ-ej lislY PrzYznarvane są "l Pk1

( rric dotycz.v lrratęrialów korrferencyjnych). Jcżeli wśród autorów dalrÓ1 prńlikac-ji znajduje się r'i'ięcej niŻ-lcdcn

cloktorant naszego studiulrr liczbę punktów dzieli sięprzez liczbę doktorantów

A(1.II.5.
r,i.ru, purktórł, jaka Zostanie prĄ,Zllalla z,audziti w korferencjacłl naŃor,łrych,

Rodzaj aktyrvności naul<owej

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej

(sympozj um, wa rsztatach, zjezdzie)

Referat na krajowej konferencji naukowej

sympozjum, wa rsztatach, zjeździe|

Poster na międzynarodowej konferencji naukowej

(sympozjum, warsztatach, zjeździe)

Poster na krajowej konferencji naukowej (sympozjum,

warsztatach, zjeździe)

Liczba punktów
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Atl.tI.ó.
Liczba prrIlktórł,_jakłt zostanic pr;ł,znalra za ldztal lv projcktaclt ( grantach) badawczyclr

W kazdej z kategorii (4, 5 i 6) osobie, która otrzymala największą liczbę punktów, pyzlznanu
zostaje 100 o/o możliwych do uzyskania punktów, a pozostalym osobom przydzielane są wg . skali
liniowej. .-
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Rodzaj aktywności naukowej Liczba punktów

Udział w projekcie m iędzynarodowym 15

* 
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. 
Udział w projekcie krajowym 10

Udział w projekcie finansowanym przez UMCS 5
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