
Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie
STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

oraz
ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE

ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

w roku akademickim 201712018

Kryteria odnoszą się do karty osiągnięó naukowych doktoranta we wniosku o
przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego.

I. Liczba punktów za średnią ocen z egzaminów i za|iczefi objętych planem studiów
w poprzednim roku akademickim.

o Średnią z ocen mnoży się przez 4.

o Wynik zaokrąg|a się do 2 miejsc po przecinku.

II. Liczba punktów za ocenę
p r*rł,,aclzcnia zaj ęć rlyd akĘ eenych

praktyki zawodowej w formie samodzielnego
! ł: b łl czest*i*reni g, -:l. iclr p ncrva dzeniu .

W przypadku, gdy doktorant nie prowadził zĄęć dydaktycznych w poprzednim
roku akademickim, pod uwagę brane są zajęcia dydaktyczne oIaz ich ocęna z
ostatniego roku akademickiego, w którym doktorant prowadził zajęcia.

Y-oZli*y.t 
do

uzyskania punktów w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku,
do 30h włącznie - doktorant otrzymuj ę Il3 możliwych do
uzyskania punktów w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Do liczby godzin wliczane są wyłącznie te godziny, które doktorant rcalizował
w ramach doktoranckiej praktyki zawodowej. Do liczby godzin nie są wliczane
godziny, które doktorant prowadził jako pracownik.
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r . w przypadku, gdy doktorant nię współprowadził zajęć dydaktycznych
(prowadził je wyłącznie samodzielnie) |iczba punktów zostaje pomnozona razy
2.

III. Liczba punktów za publikacje naukowe (opublikowane lub zlożone do druku)
w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku.

1.Artykuł naukowy w czasopiśmie wyróżnionym w Journal
Citation Reports (JRC)

12 pkt.

2.Artykuł naukowy
międzynarodowym

w czasopiśmie o zasięgu
(spoza JRC)

8 pkt

3.Artykuł naukowy w czasopiśmie o zasięgu krajowym 6 pkt.

4.Artykuł naukowy
pokonferencyi nych

wydany w materiałach
po konferencj i międzynarodowej

5 pkt,

5.Artykuł naukowy
ookonferencvi nvch

wydany w materiałach
po konferencii kraiowęi

3 pkt.

6.Artykuł p opularnonaukowy 3 pkt.

7, Redakcj a\w sp ółredakcj a czasopisma naukowe go (tomu,
serii wydawniczei)

2 pkt.

. Nie punktuje się artykułów naukowych, które zostały wpisane do wniosku o

stypenditrm w poprzednich latach (np. artykuł wpisany do wniosku w
poprzednim roku jako ,,złożony do druku" nie moze byó wpisany w bieżącym
roku jako,,opublikowany").

. Nie punktuje- się artykułów przygotowanych i wysłanych do recenzji lub
wysłanych do ponownej recenzji po poprawkach (bez ostatecznej akceptacji).

. Nie punktuje się abstraktów wydanych w materiałach konferencyjnych.

o \[ przypadku współautorstwa publikacji naukowej przez kilku doktorantów z tego
samego kierunku studiów doktoranckich Komisja dzieli przyznane punkty za
publikację. Punkty zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

IV. Liczba punktów za udział w konferencjach naukowych.

1.Referat na nriędzynarodowej konferencji naukowej 12 pkt.

2.Referat na krajowej konferencji naukowej 8 pkt.

3 . Re |c i,:'l li : litil feio: rioj i d cktł r a r:ck-, łi { st ud eiicl,:i ei,
studencko -doktoranckiei )

Ą *|-+

4. P o ster/p lakat pr ezentowany na mię dzynaro dowej
konferencii naukowei

4 pkt,

5.Poster/plakat prezentowany na krajowej konferencji
naukowei

3 pkt.

6.Poster/pl akat prezentowany na konferencji doktoranckiej
(studenckiei. studencko-doktoranckiei)

2 pkt.



7 .Udział w konferencji bez referatu lub posteru 1 pkt.

o w przypadku wygłoszenia referatu lub prezentacji posteru/plakatu przez więcej
niz jedną osobę, liczbę punktów dzieli się przez |iczbę osób wygłaszającychl
prezentujących, Punkty zaokrąg|a się do 2 miejsc po przecinku.

V. Liczba punktów za adział w naukowych projektach badawczych.

L,Udział w projekcie (grancie) finansowanym zę środków
UMCS

5 pkt.

2,UdziaŁ w projekcie (grancie) finansowanym ze środków
zewnętrznych

6 pkt,

3.Uzyskanie grantu finansowanęgo ze środków UMCS 15 pkt.

4,IJzyskanie grantu finansowanego ze środków
zewnętrznych

17 pkt.

5. Pozostałe formy aktywności w projektach badawczych
(np. staz w innym ośrodku akademickim - co najmniej 1

semestr)

I-2pkt.

Dodatkowe kryteria oceny doktorantów, którzy na liście rankingowej uzyskali
taką samą liczbę punktów:

I rok
Komisja bięrzę pod uwagę średnią ocen ze studiów II stopnia.

II-IV rok
Komisja bierze pod uwagę w pierwszej kolejności łączną liczbę punktów za publikacje
naukowe. W dalszej kolejności brane są pod uwagę punkty uzyskane kolejno za
konferencje naukowe, udziaŁ w naukowych projektach badawczych, średnią ocen z
zaLiczeń i egzaminów, ocenę praktyki zawodowej, punkty przyznate ptzez

iiiofiioioralopiekuna naukowcgo. V/ przypa<ikx, gtiy po\!yzsze kryteria nie dały
rozsttzygnięcia Komisja bierzę pod uwagę działalnośa rLa tzęcz Samorządu
Doktorantów UMC S p otwierdzoną o dp owiędnim zaśw iadczeniem.

K,en.r\ 1QU$§in,\.
Przewodni czący Wydziałowego
Samorządu Doktorantów MFiI
mgr Kamil Powroźnik

,, -o§ l,' J"on[ l""[ *,, n

5r-D
prof, d,r hąb,Wnisław Prus

kierownik studiów doktoranckich
z matematyki na Wydziale MFiI

prof. dr hab. stanisław prus


