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Kryteria punktowania osiągnięó doktorantów wnioskujących

r.

o zwiększenie stypendium

ooxtoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakoŚciowych
dla doktorantów Studium Doktoranckiego Fizyki
Zwiększenie stlpendium doktoranckiego

z dotacji

podmiotowej

na

dofinansowanie zadń

,".Brqjakościowych dla doi<iorantów II" n i Iv roku przyznawanejest w oparciu o liczbę punktów za osiągnięcia
ń,rt o*. i dydaktyczne zgromńzonychprzez doktoranta w poprzednim roku akademickim.

PunkĘ przyznawane

Ad.II.1

sq według następujqcego schemąlu :

Liczbapunktów jaka zostanie przyznuwza odpowiednią ocenę prowadzenie zajęĆ dydaktycznych
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Ad. lI.J.

Za optrblikor,vatric pracy ttaukolvcj (rrroze bl,c prĄ|iętą do dntku ) r,v ciągu poprzcdnicgo roku
akadcrlliclłiego przłzrraje się liczbę putklórv okrcślonąw aktualnl,n Zalz$zlllklldo konunikatrr Ministra Narrki
i Szkolrrictrva Wvzszcgo stanowiącego r,rlkaz czasopisrrt naŃowych posiadąąc_vclr wspólczvnnik rvPlYunr
( irłrpact laclor) i zna.jdującvclr się w bazie JCR.
Za opublikowanie prac_,,- naukowcj w czasopisrnach recenzon,anvcłr spoza porvyższe_j listy przyzrrawane są 4 Pkt
wśród aulorów danej prrblikacji znaldrrjc się rvięcej rriz jedcn
1 nic clotl,cz1,, lnatcriałóiv konlcrcrrcyjnyclr). Jeżcli
cloktorattt naszcgo sltrdirrru to liczbę punktów dzieli się przezlricz.bę doktorantórv.

A(l. II.-l.
'''tl.rUa

pultktórr,_jaka z.ostartic pr6,zllilna za uc7zial w konferencjach naŃowych.

Rodzaj aktywnościnaukowej
Referat na międzynarodowej konferencji
naukowej (sympozjum, warsztatach, zjeździe)

Liczba punktów
12

,
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Referat na krajowej konferencji naukowej

8

(sym pozjum, warsztatach, zjeździe)

Poster na międzynarodowej konferencji
naukowej (sympozjum, warsztatach, zjeździe)

6

Poster na krajowej konferencji naukowej

4

(sym pozjum, warsztatach, zjeździe|

Ad.II.5.
Liczbapunktów jaka zostanie przyznarLa za udzial w projektach

Rodzaj aktywnościnaukowej
Kierowanie grantem uzyskanym ze środków

( grantach)

badawczych

Liczba punktów
16

zeWn.

Kierowanie grantem uzyskanym ze środków

10

uMcs w drodze konkursu
Udział w grancie finansowanym ze środków

8

zewnętrznych
Udział w grancie finansowanym ze środków

5

UMcS

W częściII wniosku w punktach 3, 4 i 5 osobie, która otrzymała największą iloŚĆ tzw. małych
punktów, przydzielona zostaje maksymalna liczba punktów, pozostałym doktorantom PunktY
przydzielane są wg. skali liniowej.
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