Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, ilI i IV roku
Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie
od roku 2018119
Stypendium doktoranckie przyznawanę jest studentom II, ilI i IV roku w oparciu o liczbę punktów
zgromadzonychprzez doktoranta w poprzednim roku akademickim i odzwierciedlającąjego postępy w nauce
(oceny -zaliczeńa i egzaminy- z przedmiotów umieszczonych w planie, studiów) otaz zaangażowanie w
Prowadzeniu badń naŃowych. Warunkiem otr4ymania stypendium jest poz}tywna opinia opiekuna
naŃowego stwierdzająca postępy w pracy naukowej orazw przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
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Ad.IL4
Za oPublikowanie pracy naukowej (może być przyjęta do druku ) w ciągLr poprzedniego roku
akademickiego przyznaje się liczbę punktów określoną w aktuaĘm Zńączńkudo komunikatu Ministra Naukr
i Szkolnictwa Wyźszego stanowiącego Wkaz czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu
( impact factor) i znajdujących się w bazie JCR.
Za opublikowanie pracy rraŃowej w czasopismach recenzowanych spoza powyzszej lis§i oraz
materiałach konferenryjnych (nie doĘczy abstraktów) przyznawane Ę 4 pkt Jeżeli wśród autorów danej
publikacji znajduje się więcej niżjeden doktorant naszego shrdium liczbę punktów dzieli sięprzezliczbę
doktorantów
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Uwagidodatkowe:

1.

Dodatkowe kryteńa oceny doktorantów, którzy na liścierankingowej uzyskali taką
samą liczbę punktów:
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 przyznane przez
promotora/opiekuna na u kowego,
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