
1 

 

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Politologii UMCS  

 

A. Kryteria dla uczestników studiów doktoranckich I roku 

 

I. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

II. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej punktuje się jedynie ocenę bardzo dobrą (50 pkt.) 

III. Kryterium dodatkowe stanowi średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych 

magisterskich (maks. 5 pkt.) wg przelicznika Punkty= średnia*1 pkt 

B. Kryteria dla lat II - IV studiów doktoranckich 

I. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może 

być przyznane doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej. 

II. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres o ile dziekan wydziału zaplanuje 

odpowiednie środki zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. 
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1. Punkty za średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego, liczone są według 

poniższej tabeli: 

 
Tabela 1. Punkty za średnią(maks. 20 pkt.) 

 

Poniżej 4,0 0 pkt. 

4,0 – 4,10 10 pkt. 

4,11 – 4,20 11 pkt. 

4,21 – 4,30 12 pkt. 

4,31 – 4,40 13 pkt. 

4,41 – 4,50 14 pkt. 

4,51 – 4,60 15 pkt. 

4,61 – 4,70 16 pkt. 

4,71 – 4,80 17 pkt. 

4,81 – 4,90 18 pkt. 

4,91 – 4,99 19 pkt. 

5,0 20 pkt. 

 

2. Wymiar i ocena zajęć dydaktycznych współprowadzonych i prowadzonych 
samodzielnie przez doktoranta (maks. 10 punktów).  

 
2.1. Przy punktacji ocenia się maksymalnie 60 godzin zajęć dydaktycznych współprowadzonych lub 
maksymalnie 60 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez doktoranta; zgodnie z 
Regulaminem nie będą punktowane hospitacje 
2.2. Za każde 15 godzin współprowadzonych przyznaje się 1 pkt.  
2.3. Za każde 15 godzin prowadzonych samodzielnie zajęć przyznaje się 2 pkt.  
2.4. Za każde 15 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie w języku obcym przyznaje się 2,5 pkt  
 
W przypadku zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej nie przyznaje się punktów (np. praca 
w charakterze nauczyciela akademickiego). 

 

3. Punkty za postępy w pracy naukowej oraz w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej doktoranta przyznaje promotor  (maks. 30 pkt). 

 

4. Publikacje naukowe (opublikowane i złożone do druku) w ciągu poprzedniego roku 

akademickiego od ostatniego wniosku. Punktowane są wyłącznie publikacje 

naukowe związane z dziedziną naukową, którą zajmuje się doktorant w ramach 

studiów doktoranckich na których ubiega się o przyznanie stypendium (maks. 30 

punktów). Doktorant wykazuje max. 5 publikacji. 

 
Tabela 2. Punkty za  publikacje (maks. 30 pkt.) 

 

Liczba 

punktów 
Charakter publikacji 

0 pkt. Brak 

1 pkt. Hasło encyklopedyczne, Recenzja, Sprawozdanie 
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4 pkt. 

Artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym niepunktowanym (spoza 

listy ministerialnej); artykuł w recenzowanym czasopiśmie internetowym – 

niepunktowanym 

4 pkt. Redakcja monografii w języku polskim 

5 pkt.  Redakcja monografii w języku obcym kongresowym 

4 pkt. 
Artykuł w materiałach pokonferencyjnych,  monografiach, instytutów 

naukowych 

5 pkt.  
Artykuł w materiałach pokonferencyjnych,  monografiach, instytutów 

naukowych w języku obcym kongresowym 

Punktacja 

wg 

obowiązującej 

listy  

Artykuł w czasopiśmie punktowanym wg ministerstwa publikacja w 

czasopiśmie internetowym – punktowanym 

Punktacja 

wg 

obowiązującej 

listy 

Artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej,  

20 pkt. Monografia w języku polskim 

25 pkt.  Monografia w języku obcym kongresowym 

 

 

4.1. Publikacje współautorskie dzielimy przez liczbę autorów. Przy czym każdą 

publikację napisaną w języku obcym kongresowym (j. angielskim, j. niemieckim, j. 

francuskim, j. hiszpańskim, j. rosyjskim, j. włoskim), premiuje się jednym 

dodatkowym punktem, w języku obcym innym niż kongresowy – dodatkowym 0,5 

pkt. 

4.2. Każda umieszczona we wniosku publikacja powinna być potwierdzona poprzez ksero 

spisu treści, stopki oraz pierwszej strony artykułu lub potwierdzeniem przyjęcia 

artykułu do druku przez redaktora. 

4.3. W przypadku publikacji obcojęzycznej niezbędne jest załączenie tłumaczenia tytułu 

czasopisma, spisu treści wraz ze stopką oraz tytułu publikacji; 

4.4. „Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych 

badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym 

zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i 

przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, 
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jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury. Do artykułów 

naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania 

o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy 

lub komentarze prawnicze.” - zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism 

naukowych.  

4.5.  Artykuł naukowy powinien liczyć min. 20 tys. znaków. 

4.6.  Artykułem naukowym nie są: Wstęp, Zakończenie, Streszczenie, tłumaczenia 

(streszczeń lub całych artykułów naukowych). Wymienione formy nie będą punktowane.  

4.7.  W przypadku redakcji naukowej monografii punktowane jest wyłącznie pełnienie 

funkcji redaktora (w przypadku współredakcji, ilość punktów dzielona jest pomiędzy 

współredaktorów). Figurowanie np. w Komitecie Naukowym, Radzie Naukowej, nie 

pełniąc przy tym funkcji redaktora naukowego, nie będzie punktowane.   

4.8.  W przypadku uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły 

składowe nie podlegają osobnej punktacji.  

4.9. W przypadku artykułu opublikowanego w czasopiśmie punktowanym lub z listy 

filadelfijskiej niezbędne jest dołączenie wydruku fragmentu listy zawierającego tytuł 

czasopisma.  

4.10. Do wniosku należy dołączyć w wersji elektronicznej (w formacie PDF) lub w 

formie wydruku publikacje zgłoszone we wniosku. 

5. Udział w konferencjach naukowych w ciągu poprzedniego roku akademickiego od 

ostatniego wniosku. Punktowany jest wyłącznie udział doktoranta w konferencji 

naukowej, której zakres tematyczny jest związany z dziedziną naukową, którą 

zajmuje się doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o 

przyznanie stypendium ( maks. 30 punktów). Doktorant wykazuje max. 5 

konferencji. 

 
Tabela 3. Punkty za konferencje  (maks. 30 pkt.) 

 

Liczba 

punktów 
Rodzaj konferencji 

0 pkt. Brak udziału w konferencji, udział w konferencji bez wystąpienia 

3 pkt. Udział w konferencji ogólnopolskiej z wystąpieniem w języku polskim  

6 pkt. Udział w konferencji międzynarodowej na terenie Polski z wystąpieniem w j. obcym  

8 pkt. Udział w konferencji zagranicznej z wystąpieniem w języku obcym 
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5.1. Nie uwzględnia się udziału w konferencjach studenckich. Konferencje doktorancko-

studenckie uwzględniane  jeżeli mają charakter naukowy oraz zasięg ogólnopolski 

lub międzynarodowy.  

5.2. Uwzględnia się wyłącznie udział w konferencjach naukowych, udział w 

konferencjach branżowych i innych nie będzie punktowany. 

5.3. Uczestnictwo w konferencji powinno być potwierdzone przez dołączenie kserokopii  

 programu konferencji z nazwiskiem doktoranta i tytułem referatu oraz zaświadczenia 

potwierdzającego czynne uczestnictwo doktoranta w konferencji. Doktorant może 

przedstawić wystawione przez organizatora zaświadczenia o maksymalnie pięciu 

konferencjach. 

  

5.4. W przypadku udziału doktoranta w jednej konferencji z kilkoma wystąpieniami –  

 konferencja (wystąpienie) zostanie ocenione jeden raz. 

 

5.5.  W przypadku wątpliwości udziału doktoranta w konferencji Komisja zastrzega sobie 

prawo do zasięgnięcia informacji u organizatorów konferencji.  

 

5.6. Abstrakt i główne tezy referatu należy pozostawić do wglądu w dokumentacji 

doktoranta (w wersji elektronicznej lub w formie wydruku). 

5.7. Konferencją naukową nie jest uczestniczenie w seminariach, wykładach itd.  

5.8. Kolegium Dziekańskie Wydziału Politologii będzie finansować do trzech wyjazdów 

konferencyjnych w danym roku akademickim.  

 

6. Udział w projektach badawczych, grantach naukowych  lub uzyskanie stypendiów 

albo staży w instytucjach naukowych lub badawczych (maks. 30 punktów) w ciągu 

poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku. Punktowane są wyłącznie 

naukowe projekty badawcze związane z dziedziną naukową, którą zajmuje się 

doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o przyznanie 

stypendium. Punktowane są stypendia i staże badawcze trwające powyżej jednego 

miesiąca. 

Tabela 4. Punkty za udział w grantach (maks. 30 pkt.) 

Liczba punktów Rodzaj grantu 

2 pkt. Złożenie wniosku o grant lub projekt badawczy finansowany ze środków 
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zewnętrznych 

3 pkt.  Uzyskanie grantu lub projektu finansowanych ze środków UMCS (grant 

przyznany przez Dziekana lub Rektora) 

5 pkt.  Udział w projektach lub grantach finansowanych ze środków 

zewnętrznych – granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne, 

granty lub projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, 

rządowych 

10 pkt. Uzyskanie projektu lub grantu finansowanych ze środków zewnętrznych 

np. granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne, granty lub 

projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, rządowych 

albo uzyskanie stypendium lub stażu w krajowej instytucji naukowej lub 

badawczej finansowanych ze środków zewnętrznych 

10 pkt. Udział w projektach badawczych lub grantach, w których stroną są 

zagraniczne ośrodki akademickie  

15 pkt. Uzyskanie projektu lub grantu w których stroną są zagraniczne ośrodki 

akademickie albo uzyskanie stypendium lub stażu w zagranicznej 

instytucji naukowej lub badawczej finansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

10 pkt. Udział w grancie lub projekcie badawczym przyznawanym w drodze 

konkursu ze środków zewnętrznych np. grant promotorski, granty lub 

projekty badawcze zlecane przez Narodowe Centrum Nauki, Centrum 

Rozwoju Humanistyki, PAN, 

20 pkt. Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków 

zewnętrznych np. grant promotorski, granty lub projekty badawcze 

zlecane przez Narodowe Centrum Nauki, Centrum Rozwoju 

Humanistyki, PAN, 

 

6.1.Uzyskanie przez doktoranta (samodzielnie) dofinansowania na projekt badawczy (w 

tym grant) musi zostać poświadczone kserokopią decyzji o przyznaniu grantu lub 

projektu badawczego. Grant lub projekt badawczy musi posiadać numer.  

6.2.Uzyskanie przez doktoranta stypendium lub stażu w krajowej lub zagranicznej 

instytucji naukowej lub badawczej musi zostać poświadczone kserokopią decyzji o 

przyznaniu stażu lub stypendium.  

6.3. Złożenie wniosku o grant lub projekt finansowane ze środków zewnętrznych musi 

zostać udokumentowane przez Doktoranta poprzez wskazanie instytucji finansującej, 

nazwy konkursu, tytułu projektu badawczego oraz dołączenie opisu projektu. 

6.4.W przypadku udziału w projekcie badawczym (grancie) kierownik grantu określa 

pisemnie rzeczywisty udział doktoranta w wykonaniu grantu w danym roku (w 
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procentach). Pismo należy dołączyć do wniosku. Dokładną ilość punktów na podstawie 

udziału procentowego doktoranta ustala komisja. Doktorant musi figurować w umowie 

grantowej lub projektu badawczego jako Wykonawca, Kierownik projektu. Brak 

nazwiska doktoranta w umowie skutkuje nie przyznaniem punktów.  

6.5.Uwzględniane są wyłącznie granty oraz projekty o charakterze naukowym,  

6.6.Uznawane są jedynie granty i projekty badawcze. Granty na zakup sprzętu 

komputerowego, audio-video, organizację konferencji, wynagrodzenie dla 

pracowników i uczestników studiów doktoranckich (dotyczy osób realizujących 

granty), opłacenie kosztów przejazdów i pobytów gości krajowych i zagranicznych 

oraz druk wydawnictw pokonferencyjnych i wydawnictw okolicznościowych NIE będą 

uznawane.   

6.7. Pomoc w realizacji grantu lub projektu badawczego, złożenie wniosku, nieotrzymanie 

grantu, pomoc organizacyjna nie będą punktowane.  

6.8.Grantem lub projektem badawczym nie jest ukończenie szkoleń, kursów, 

uczestniczenie w przedsięwzięciach nie mających charakteru naukowego. Granty i 

projekty badawcze realizowane przez doktoranta powinny mieścić się w 

zainteresowaniach badawczych doktoranta oraz korespondować z tematem przewodu 

doktorskiego.  

6.9. Kryterium dodatkowe, w przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej 

znajdzie się więcej niż jeden doktorant, stanowi liczba punktów uzyskanych za 

publikacje w punktowanych czasopismach naukowych. W przypadkach, gdy kryterium 

dodatkowe nie daje rozstrzygnięcia, Komisja bierze pod uwagę liczbę punktów za 

uzyskane granty lub projekty badawcze albo staże lub stypendia, a w dalszej kolejności 

udział w konferencjach międzynarodowych z wystąpieniem w języku obcym. W 

ramach kryterium dodatkowego Komisja może przyznać 1 punkt. 

 

7. Osiągnięcia uwzględnione we wnioskach z poprzednich lat nie będą punktowane.  

8. Informacje podane we wniosku, nie potwierdzone przez odpowiednie 

zaświadczenia, nie będą punktowane.  

 

9. Zgodnie z Regulaminem, o przyznanie stypendium doktoranckiego finansowanego 

przez Rektora mogą ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski 

i zajęli pierwsze miejsca na listach rankingowych, o których mowa w § 6 Regulaminu. 

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego, uczestnik studiów 

doktoranckich składa list motywacyjny zawierający prezentację prowadzonych badań 

naukowych. 
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Kryteria przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych  

A. Kryteria dla I roku studiów doktoranckich 

IV. Na pierwszym roku studiów doktoranckich zwiększenie stypendium doktoranckiego z 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen ze studiów pomiędzy 4,51-

5,0) lub uzyskał ocenę bardzo dobrą z postępowania rekrutacyjnego na studia 

doktoranckie. 

V. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej punktuje się jedynie ocenę bardzo dobrą (50 pkt.) 

VI. Kryterium dodatkowe stanowi średnia ocen ze studiów II stopnia albo jednolitych 

magisterskich (maks. 5 pkt.) punkty liczone są wg wzoru: punkty=średnia*1 pkt 

 

B. Kryteria dla lat II - IV studiów doktoranckich 

Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich (II-IV) zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może  być 

przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i 

dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium. 

1. Wymiar i ocena zajęć dydaktycznych współprowadzonych i prowadzonych przez 

doktoranta (maks. 20 punktów). 

1.1. Przy punktacji ocenia się maksymalnie 60 godzin zajęć dydaktycznych 

współprowadzonych lub maksymalnie 60 godzin zajęć prowadzonych przez doktoranta. 

Hospitacje nie będą punktowane. 

1.2. Za 15 godzin współprowadzonych przyznaje się 2 pkt. 

1.3. Za każde 15 godzin prowadzonych zajęć przyznaje się 4 pkt 

1.4.Za każde 15 godzin zajęć prowadzonych w języku obcym przyznaje się 5 pkt. 

W przypadku zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej nie przyznaje się punktów (np. 

praca w charakterze nauczyciela akademickiego). 

2. Punkty za postępy w pracy naukowej doktoranta przyznaje promotor (maks. 20 

pkt).  

3. Publikacje naukowe (opublikowane i złożone do druku) w ciągu poprzedniego roku 

akademickiego od ostatniego wniosku. Punktowane są wyłącznie publikacje 

naukowe związane z dziedziną naukową, którą zajmuje się doktorant w ramach 

studiów doktoranckich, na których ubiega się o przyznanie stypendium (maks. 40 

punktów). Doktorant wykazuje max. 5 publikacji.  
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Tabela 1. Punkty za publikacje 

Liczba punktów Charakter publikacji 

0 pkt. Brak 

1 pkt. Hasło encyklopedyczne, Recenzja, Sprawozdanie 

4 pkt. 

Artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym niepunktowanym (spoza 

listy ministerialnej); artykuł w recenzowanym czasopiśmie internetowym – 

niepunktowanym 

4 pkt. Redakcja monografii w j. polskim 

5 pkt. Redakcja monografii w j. obcym kongresowym 

4 pkt. 
Artykuł w materiałach pokonferencyjnych,  monografiach, instytutów 

naukowych 

5 pkt. 
Artykuł w materiałach pokonferencyjnych,  monografiach, instytutów 

naukowych w j. obcym kongresowym 

Punktacja 

wg 

obowiązującej 

listy  

Artykuł w czasopiśmie punktowanym wg ministerstwa; publikacja w 

czasopiśmie internetowym – punktowanym 

Punktacja 

wg 

obowiązującej 

listy 

Artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej,  

20 pkt. Monografia w j. polskim 

25 pkt.  Monografia w j. obcym kongresowym 

3.1. Publikacje współautorskie dzielimy przez liczbę autorów. Przy czym każdą publikację 

napisaną w języku obcym kongresowym (j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. 

hiszpańskim, j. rosyjskim, j. włoskim), premiuje się jednym dodatkowym punktem, w języku 

obcym innym niż kongresowy – dodatkowym 0.5 pkt.   

 

3.2. Każda umieszczona we wniosku publikacja powinna być potwierdzona poprzez ksero 

spisu treści (lub stopki) lub potwierdzeniem przez redaktora przyjęcia artykułu do druku.

  

3.3. W przypadku publikacji obcojęzycznej niezbędne jest załączenie tłumaczenia tytułu 

czasopisma, spisu treści wraz ze stopką oraz tytułu publikacji.   
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3.4. „Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych 

badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający 

tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan 

wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z 

przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także 

opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, 

polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze” - zgodnie z 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie 

kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.  

3.5. Artykuł naukowy powinien liczyć min. 20 tys. znaków. 

3.6. Artykułem naukowym nie są: Wstęp, Zakończenie, Streszczenie, tłumaczenia 

(streszczeń lub całych artykułów naukowych). Wymienione formy nie będą punktowane.  

3.7.  W przypadku redakcji naukowej monografii punktowane jest wyłącznie pełnienie 

funkcji redaktora (w przypadku współredakcji, ilość punktów dzielona jest pomiędzy 

współredaktorów). Figurowanie np. w Komitecie Naukowym, Radzie Naukowej, nie pełniąc 

przy tym funkcji redaktora naukowego, nie będzie punktowane.   

3.8.  W przypadku uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, 

artykuły składowe nie podlegają osobnej punktacji.  

3.9. W przypadku artykułu opublikowanego w czasopiśmie punktowanym lub z listy 

filadelfijskiej niezbędne jest dołączenie wydruku fragmentu listy zawierającego tytuł 

czasopisma.  

3.10. Do wniosku należy dołączyć w wersji elektronicznej (w formacie PDF) lub w formie 

wydruku publikacje zgłoszone we wniosku. 

4. Udział w konferencjach naukowych. Punktowany jest wyłącznie udział doktoranta w 

konferencji naukowej, której zakres tematyczny związany  jest z dziedziną  naukową, 

którą zajmuje się doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o 

przyznanie stypendium. Doktorant wykazuje max. 5 konferencji. 

Tabela 2. Punkty za konferencje (maks. 30 punktów) 

Liczba 

punktów 
Rodzaj konferencji 

0 pkt. Brak udziału w konferencji, udział w konferencji bez wystąpienia 

3 pkt. Udział w konferencji ogólnopolskiej z wystąpieniem w języku polskim  

6 pkt. Udział w konferencji międzynarodowej na terenie Polski z wystąpieniem w j. obcym 

8 pkt. Udział w konferencji zagranicznej z wystąpieniem w języku obcym 
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4.1. Nie uwzględnia się udziału w konferencjach studenckich. Konferencje doktorancko-

studenckie uwzględniane jeżeli mają charakter naukowy oraz zasięg ogólnopolski lub 

międzynarodowy.  

4.2. Uwzględnia się wyłącznie udział w konferencjach naukowych, udział w konferencjach 

branżowych i innych nie będzie punktowany.  

4.3.  Uczestnictwo w konferencji powinno być potwierdzone przez dołączenie kserokopii programu 

konferencji z nazwiskiem doktoranta oraz tytułem referatu, zaświadczeniem od organizatora 

konferencji o czynnym uczestnictwie, a także formularzem potwierdzającym wygłoszenie 

referatu. Doktorant może przedstawić wystawione przez organizatora zaświadczenia o 

maksymalnie pięciu konferencjach. 

 

4.4. W przypadku udziału doktoranta w jednej konferencji z kilkoma wystąpieniami – konferencja 

(wystąpienia) zostaną ocenione tylko jeden raz.  

 

4.5. W przypadku wątpliwości udziału doktoranta w konferencji Komisja zastrzega sobie prawo do 

zasięgnięcia informacji u organizatorów konferencji. 

 

4.6.Abstrakt i główne tezy referatu należy pozostawić do wglądu w dokumentacji doktoranta 

(w wersji elektronicznej lub w formie wydruku). 

 

4.7.  Konferencją naukową nie jest uczestniczenie w seminariach, wykładach itd.  

 

4.8.  Kolegium Dziekańskie Wydziału Politologii będzie finansować do trzech wyjazdów 

konferencyjnych w danym roku akademickim.  

5. Udział w projektach badawczych, grantach naukowych lub uzyskanie stypendiów, 

albo staży w instytucjach naukowych lub badawczych (maks. 40 punktów). 

Punktowane są wyłącznie projekty badawcze związane z dziedziną naukową, którą 

zajmuje się doktorant w ramach studiów doktoranckich, na których ubiega się o 

przyznanie stypendium. Punktowane są stypendia i staże badawcze trwające 

powyżej jednego miesiąca. 

Tabela 3. Punkty za udział w grantach (maks. 40 pkt.) 

Liczba punktów Rodzaj grantu 

2 pkt.  

Złożenie wniosku o grant lub projekt badawczy finansowane ze środków 

zewnętrznych. 

3 pkt.  Uzyskanie grantu lub projektu finansowanego ze środków UMCS (grant 

przyznany przez Dziekana lub Rektora). 

5 pkt.  Udział w projektach lub grantach finansowanych ze środków 

zewnętrznych – granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne, 

granty lub projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, 
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rządowych.  

10 pkt. Uzyskanie projektu lub grantu finansowanych ze środków zewnętrznych 

np. granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne, granty lub 

projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, rządowych. 

Uzyskanie stypendium lub stażu w krajowej instytucji naukowej lub 

badawczej finansowanego ze środków zewnętrznych. 

10 pkt. Udział w projektach badawczych lub grantach, w których stroną są 

zagraniczne ośrodki akademickie. 

15 pkt. Uzyskanie projektu lub grantu w których stroną są zagraniczne ośrodki 

akademickie. Uzyskanie stypendium lub stażu w zagranicznej instytucji 

naukowej lub badawczej finansowanego ze środków zewnętrznych. 

10 pkt. Udział w grancie lub projekcie badawczym przyznawanym w drodze 

konkursu ze środków zewnętrznych np. grant promotorski, granty lub 

projekty badawcze zlecane przez Narodowe Centrum Nauki, Centrum 

Rozwoju Humanistyki, PAN.  

20 pkt. Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków 

zewnętrznych np. grant promotorski, granty lub projekty badawcze 

zlecane przez Narodowe Centrum Nauki, Centrum Rozwoju 

Humanistyki, PAN, 

 

7. Uzyskanie przez doktoranta (samodzielnie) dofinansowania na projekt badawczy (w tym 

grant) musi zostać poświadczone kserokopią decyzji o przyznaniu grantu lub projektu 

badawczego. Grant lub projekt badawczy musi posiadać numer.  

7.1.Uzyskanie przez doktoranta stypendium lub stażu w krajowej lub zagranicznej 

instytucji naukowej lub badawczej musi zostać poświadczone kserokopią decyzji o 

przyznaniu stażu lub stypendium.  

7.2. Złożenie wniosku o grant lub projekt finansowany ze środków zewnętrznych musi 

zostać udokumentowane przez Doktoranta poprzez wskazanie instytucji finansującej, 

nazwy konkursu, tytułu projektu badawczego oraz dołączenie opisu projektu. 

7.3. W przypadku udziału w projekcie badawczym (grancie) kierownik grantu określa 

pisemnie rzeczywisty udział doktoranta w wykonaniu grantu w danym roku (w 

procentach). Pismo należy dołączyć do wniosku. Dokładną ilość punktów na podstawie 

udziału procentowego doktoranta ustala komisja. Doktorant musi figurować w umowie 

grantowej lub projektu badawczego jako Wykonawca, Kierownik projektu. Brak 

nazwiska doktoranta w umowie skutkuje nie przyznaniem punktów.  

7.4. Uwzględniane są wyłącznie granty oraz projekty o charakterze naukowym,  

7.5. Uznawane są jedynie granty i projekty badawcze. Granty na zakup sprzętu 

komputerowego, audio-video, organizację konferencji, wynagrodzenie dla 

pracowników i uczestników studiów doktoranckich (dotyczy osób realizujących 
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granty), opłacenie kosztów przejazdów i pobytów gości krajowych i zagranicznych 

oraz druk wydawnictw pokonferencyjnych i wydawnictw okolicznościowych NIE będą 

uznawane.   

7.6. Pomoc w realizacji grantu lub projektu badawczego, złożenie wniosku, nieotrzymanie 

grantu, pomoc organizacyjna nie będą punktowane.  

7.7. Grantem lub projektem badawczym nie jest ukończenie szkoleń, kursów, 

uczestniczenie w przedsięwzięciach nie mających charakteru naukowego. Granty i 

projekty badawcze realizowane przez doktoranta powinny mieścić się w 

zainteresowaniach badawczych doktoranta oraz korespondować z tematem przewodu 

doktorskiego.  

8. Kryterium dodatkowe, w przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej 

znajdzie się więcej niż jeden doktorant, stanowi liczba punktów uzyskanych za 

publikacje w punktowanych czasopismach naukowych. W przypadkach, gdy 

kryterium dodatkowe nie daje rozstrzygnięcia, Komisja bierze pod uwagę liczbę 

punktów za uzyskane granty lub projekty badawcze albo staże lub stypendia, a w 

dalszej kolejności udział w konferencjach międzynarodowych z wystąpieniem w 

języku obcym. W ramach kryterium dodatkowego Komisja może przyznać 1 punkt. 

9. Osiągnięcia uwzględnione we wnioskach z poprzednich lat nie będą punktowane.  

Informacje podane we wniosku, nie potwierdzone przez odpowiednie zaświadczenia, 

nie będą punktowane. 

 


