
Wewnętrzny regulamin Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dotyczący 

przyznawania stypendiów doktoranckich  

Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r. 

1. Średnia ocen z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ objętych programem studiów w 

danym roku akademickim:  

Średnia Punkty 

5,0 - 4,75 20 pkt. 

4,74 - 4,25 15 pkt. 

4,24 - 3,75 10 pkt. 

3,74 - 3,25 5 pkt. 

3,24 - 3,0 1 pkt. 

2. Ocena PRAKTYKI ZAWODOWEJ w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (ocenia opiekun 

naukowy/promotor pracy doktorskiej): max. 10 pkt. 

3. Ocena POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej (ocenia opiekun naukowy/promotor pracy doktorskiej): 

Postępy w pracy naukowej max. 5 pkt. 

Postępy w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej 
max. 10 pkt. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego na 

kierunku studiów w ramach którego doktorant 

ubiega się o przyznanie stypendium 

doktoranckiego 

 

15 pkt. 

4. *PUBLIKACJE NAUKOWE (opublikowane lub przyjęte do druku) w ciągu 

poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku: 
* Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć TYLKO raz w trakcie trwania studiów 

doktoranckich.  

#Publikacja w czasopiśmie naukowym z Impact 

Factor: 
15 pkt. 

#Publikacja w czasopiśmie naukowym 

nieposiadającym Impact Factor (Lista B 

MNiSW) 

w języku obcym 12 pkt. 

w języku 

polskim 
7 pkt. 

#Publikacja w czasopiśmie naukowym 

recenzowanym spoza Listy B lub monografii 

naukowej 

w języku obcym: 6 pkt. 

w języku 

polskim:  
5 pkt 

#Publikacja w czasopiśmie nierecenzowanym 

(np. popularno-naukowych) 
3 pkt 

Zgłoszenie patentowe 4 pkt. 

Uzyskanie patentu 10 pkt. 

Zgłoszenie sekwencji oraz innych ważnych 

informacji naukowych do różnych oficjalnych 

baz danych (maksymalnie dwa zgłoszenia, 1 

punk za każde) 

max. 2 pkt. 

#W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym bądź autorem korespondencyjnym otrzymuje za 

publikację 100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji.  

 



5. UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH w ciągu poprzedniego 

roku akademickiego od ostatniego wniosku:  

Wygłoszenie referatu w języku obcym 6 pkt. 

Wygłoszenie referatu w języku polskim 4 pkt 

Współautorstwo w referacie w języku obcym 

(bez wygłaszania) 
2 pkt. 

Współautorstwo w referacie w języku polskim 

(bez wygłaszania) 
1 pkt. 

*Poster w języku obcym 2 pkt. 

*Poster w języku polskim  1 pkt. 

*W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem otrzymuje 100% punktów, 

natomiast jako kolejny 50% punktów. 

 

6. UDZIAŁ W NAUKOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH  (np. 

uzyskane granty) itp. w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego 

wniosku:  

Udział w projekcie (grancie) finansowanym ze 

środków zewnętrznych 
5 pkt. 

*Uzyskanie przez doktoranta grantu 

przyznawanego w drodze konkursu przez 

UMCS 

10 pkt. 

Uzyskanie przez doktoranta projektu (grantu) ze 

środków zewnętrznych (kierownik projektu) 
20 pkt. 

* W przypadku uzyskania grantu zespołowego przyznanego na drodze konkursu przez UMCS 

każdy z doktorantów jest traktowany jako kierownik projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wewnętrzny regulamin Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dotyczący 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych  

Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r. 

 

1. Ocena PRAKTYKI ZAWODOWEJ w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (ocenia opiekun 

naukowy/promotor pracy doktorskiej): max. 15 pkt. 

 

2. Ocena POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej: 

Postępy w pracy naukowej max. 10 pkt. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego na 

kierunku studiów, w ramach którego doktorant 

ubiega się o przyznanie stypendium 

doktoranckiego 

 

25 pkt. 

 

 

3. *PUBLIKACJE NAUKOWE (opublikowane lub przyjęte do druku) w ciągu 

poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku: 
* Zgłoszenie we wniosku publikacji może się odbyć TYLKO raz w trakcie trwania studiów 

doktoranckich.  

#Publikacja w czasopiśmie naukowym z 

Impact Factor: 
20 pkt. 

#Publikacja w czasopiśmie naukowym 

nieposiadającym Impact Factor (Lista B 

MNiSW) 

w języku obcym 10 pkt. 

w języku polskim 6 pkt. 

#Publikacja w czasopiśmie naukowym 

recenzowanym spoza Listy B  

w języku obcym: 5 pkt. 

w języku polskim:  4 pkt 

#Publikacja w czasopiśmie 

nierecenzowanym (np. popularno-

naukowych) 

3 pkt 

Zgłoszenie patentowe 5 pkt. 

Uzyskanie patentu 15 pkt. 

Zgłoszenie sekwencji oraz innych ważnych 

informacji naukowych do różnych 

oficjalnych baz danych (maksymalnie dwa 

zgłoszenia, 1 punk za każde) 

max. 2 pkt. 

# W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym 

otrzymuje 100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji.  

 



4. UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH w ciągu poprzedniego 

roku akademickiego od ostatniego wniosku:  

Przydział punktów dotyczy maksymalnie 4 konferencji w ciągu roku. Na jednym zjeździe 

punkty są przydzielane maksymalnie za dwie różne formy prezentacji wyników.  

Wygłoszenie referatu w języku obcym 5 pkt. 

Wygłoszenie referatu w języku polskim 3 pkt 

*Poster w języku obcym  2 pkt. 

*Poster w języku polskim  1 pkt. 

* W przypadku, gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem otrzymuje 100% punktów, 

natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji.  

5. Udział w NAUKOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH (np. uzyskane 

granty) itp. w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku: 

Udział w projekcie (grancie) finansowanym ze środków zewnętrznych 5 pkt. 

*Uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu 

przez UMCS  
10 pkt. 

Uzyskanie projektu (grantu) przyznawanego w drodze konkursu ze środków 

zewnętrznych (kierownik projektu) 
20 pkt. 

Złożenie wniosku o grant, który został pozytywnie oceniony od strony 

formalnej 
5 pkt. 

* W przypadku uzyskania grantu zespołowego przyznanego na drodze konkursu przez UMCS 

każdy z doktorantów jest traktowany jako kierownik projektu.  

 

Dodatkowe kryterium oceny wniosków, dotyczących stypendium 

doktoranckiego i zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 

W przypadku, gdy na jednym miejscu listy rankingowej znajdzie się 

więcej niż jeden doktorant komisja bierze pod uwagę: 

a. dla doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów – średnią ocen ze 

studiów I i II  stopnia lub jednolitych magisterskich, liczoną do drugiego 

miejsca po przecinku; 

b. dla doktorantów kolejnych lat (II-IV) - punktację wniosku o stypendium, 

uzyskaną w poprzednim roku studiów.  

c. W przypadku zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych, np. ze względu 

na pracę w charakterze nauczyciela akademickiego nie przyznaje się punktów za 

praktyki zawodowe. 

 


