Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie
STYPENDIUM REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH DOKTORANTOW
dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
w roku akademickim 2017l20I8

Kryteria odnoszą się do karty osiągnięć naukowych doktoranta, która stanowi
częścII wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

l,. Liczba punktów za średniąocen z egzaminów objętych programem studiów
zdawanych w poprzednim roku akademickim (dla lat II-IV).
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Średnią z ocen mnoży się przez 4.

Wynik zaoktągla się do 2 miejsc po przecinku.
W przypadku średniejponizej 4,0 Komisj a przyznaje 0 punktów.

2. Liczba punktów za ocenę praktyki zawodowej w formie hospitacji,

samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu.
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Do ltczby godzin wliczane są wyłącznie te godziny, które doktorant
realizował w ramach doktoranckiej praktyki zawodowej. Do |iczby godzin
nie są wliczane godziny, które doktorant prowadził jako pracownik.

uzyskania punktów

.

iwych do

w zaokrągleniu do 2 miejsc

po

przecinku,
do 30h włącznie - doktorant otrzymuje 1/3 możliwych
do uzyskania punktów w zaokrągleniu do 2 miejsc po
przecinku.

W

przypadku, gdy doktorant nię prowadził zajęó dydaktycznych w
poprzedninr roku akademickinr, pod uwagę brane są zajęcia dydaktyczne
oraz ich ocena z ostatniego roku akademickiego, w którym doktorant
prowadził zajęcia.

Liczba punktów

Za publikacje naukowe (opublikowane lub złożonedo
pop
roku
kademickiego od osta
nleqo wnliosku.
led
k akademlckieqo
ostatni
u.
dlruku)
rku) w ciagu
ciasu Doprzedniego
2 pkt,
l.Artykuł naukowy w czasopiśmiewyróznionym w Journal
Citation Reports (JRC)
8 pkt.
2,Artykuł naukowy w czasopiśmieo zasięgu
międzynarodowym (spoza JRC)
6 pkt.
3.Artykuł naukowy w czasopiśmieo zasięgu krajowym

3.

1

4.Artykuł naukowy wydany w materiałach
pokonferencyi nych po konferencii międzynarodowei
5,Artykuł naukowy wydany w materiałach
pokonferencvinvch po konfęrencii kraiowei
6.Artykuł naukowy wydany w materiałach
pokonferęncyinvch po konferencii studencko-doktoranckięi
7.Artykuł popularnonaukowy

5 pkt
3 pkt.

2 pkt
2 pkt

W przypadku współautorstwa publikacji naukowej Komisja dzieli przyznanę
punkty przęz liczbę współautorów. Punkty zaoktągla się do 2 miejsc po przecinku.
* Nie punktuje się artykułów naukowych, które zostały wpisane do wniosku o
stypendium w poprzednich latach (np. artykuł wpisany do wniosku w poprzednim
roku jako ,,złożonydo druku" nie moze być wpisany w bieżącym roku jako
,,opublikowany").

*

punktuj e się artykułów przygotowanych i wysłanych do recenzj
wysłanych do ponownej recenzji po poprawkach (bez ostatecznej akceptacji).
* Nie punktuje się abstraktów wydanych w materiałach konferencyjnych.
N
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4. Liczba punktów za udział w konferencjach naukowych.
1

.Referat na międzynarodowej konferencji naukowej

1

2 pkt.

2.Referat na krajowej konferencji naukowej

8 pkt

3. Referat na konfęrencji doktoranckiej (studenckiej,
studęncko -doktoranckiei )
4.Poster/p akat prezentowany na międzynarodowej
konferenc i naukowei
5.Poster/plakat prezentowany na krajowej konferencj i
naukowei
6.Poster/plakat prezentowany na konferencj i doktoranckiej
(studenckiej, studencko -doktoranckiej )
7.Udział w konferencji bez referatu lub posteru

4 pkt
4 pkt
3 pkt

2 pkt

0
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przypadku wygłoszenia referatu lub prezentacji posteru/plakatu przez
więcej niz jedną osobę, liczbę punktów dzieli się przęz liczbę osób
wygłaszających/ prezentujących. Punkty zaokrągla się do 2 miejsc po
przecinku.

5. Liczba punktów za udział w naukowych projektach badawczych
uzyskane granty.

I.Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków

4 pkt.

Luńa-;prórk.iJil6g.;i,;iefi:;ń;*;ń^r"S.oatO*

5 pkt,

UMCS

zęwnętrznych
3.Uzyskanie grantu finansowanego ze środków UMCS (bez
konkursu)
4.Uzyskanie grantu finansowanego ze środków UMCS (w
drodze konkursu)
4. Uzyskanie grantu finansowanego ze środków
zęwnętrznych
5. Uzyskanie grantu finansowanego ze środków
zewnętrznych w drodzę konkursu
6. Pozostałe formy aktywności w projektach badawczych
(np. staż w innym ośrodkuakademickim)

np.

10 pkt.

20 pkt.

20 pkt.
30 pkt.

I-2pkt.

6. Liczba punktów za pozostałe formy aktywności naukowej np. za działalność

w kołach i organizacjach naukowych, praca społeczna na rzecz UMCS i
organizacj i doktoranckich.

1.Pełnienie funkcji w Wydziałowym (Uczelnianym)
(przewodniczący,
Doktorantów
Samorządzie
w iceBrzęwodiiiczącv, sckrętarz)
2. Reprezentowanie Samorządu Doktorantów w wydziałowych
(uczelnianych) organach kolegialnych (rady, komisje, zespoły
itp.)
3.Członkostwo w organie kolegialnym Wydziałowego
(u częlniane go) s amo rządtl Doktorantów
.Organizacja fi ako Organl,zator) konferencji naukowej lub
proiektu popularyzui ącego matematykę
5,Udzlał (pomoc) w organizacji konferencji naukowej lub
proiektu popularyzuiącego matematykę
6,Członkostwo w kole naukowym lub organizacji naukowej
7.Redakcja\współredakcja czasopisma naukowego (tomu,
serii wydawniczei)
8.Szczególne osiągnięcia sportowe

9.Pozostałe formy aktywności (naukowej, na rzecz

7 pkt

5 pkt

4 pkt,
4 pkt
3 pkt

2 pkt
5 pkt
1 pkt.

1 pkt.
samorzadu doktorantów itp.)
§' Nie punktuje się dodatkowo aktywności doktoranta przy organizacji wydarzeh,
projektów itp. realizowanych w ramach członkostwa w kole naukowym lub
organtzacji naukowej.

Ponad.to. w częściIII.1 wniosku o stynenclirtm Ręktora dla na.jlepszych
doktorantów dla I roku stosuje się następującą punktację za ocenę z egzaminu na
studia doktoranckie (max. 25 punktów):

ocend ż c§zańińu;
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Punkty za osiągnięcia naukowe z okresu studiów dla I roku uczestników studiów
doktoranckich (max. 25 punktów) przyznaje się według kryteriów dla lat II-IV.

Przy 9611"zanju płlnktów we wniosku o stypendium Ręktora dla najlenszych
doktorantów stosuje się metodę punktów proporcjonalnych

:

Komisja ocenia wpisane do wniosku osiągnięcia naukowę. Ieże|i po zsumowaniu
punktów ptzyznanych za dane osiągnięcia (publikacje, konferencje, projekty
badawcze lub pozostałe formy aktywności) doktorant przektoczy maksymalną
liczbę punktów przewidzianą na daną częśc,komisja stosuje punktację
proporcjonalną. Wynik doktoranta, który uzyskał największą liczbę punktów
stanowi podstawę do ustalenia wskaźnika proporcji dla obliczenia końcowej
liczby punktów za danę osiągnięcia w obrębie kierunku studiów, na którym
wystąpiło przekroczenie, Aby uzyskać mnoznik należy podzielić maksymalną
liczbę punktów do uzyskania w danej częściptzęz liczbę punktów uzyskanych
przez najlepszego doktoranta. Następnie komisja mnoży uzyskanym wskaźnikiem
punkty za dane osiągnięcia wszystkich uczestników postępowania z kierunku
studiów, na którym wystąpiło przekroczenie, Np. za publikacje naukowe
doktorant A zdobył 80 pkt. a doktorant B 40 pkt. Doktorant A uzyska po
przeliczeniu proporcjonalnym 40 pkt. (a więc maksimum dopuszczone wnioskiem)
a doktorantB 20 pkt. Punkty zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.
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Przewodni azący WSD MFiI
mgr Kamil Powroźnik
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prof. d,r hab, Stanisław Prus

kierownik studiów doktoranckich
z matematyki na Wydziale MFiI
prof. dr hab. stanisław prus

