
Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów  II, III i IV roku  

Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie  

od roku 2018/19 

 

 
Stypendium doktoranckie przyznawane jest studentom II, III i IV roku w oparciu o liczbę punktów 

zgromadzonych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim i odzwierciedlającą jego postępy w nauce 

(oceny –zaliczenia i egzaminy- z przedmiotów  umieszczonych w planie studiów) oraz zaangażowanie 

w prowadzeniu badań naukowych. Warunkiem otrzymania stypendium jest  pozytywna opinia opiekuna 

naukowego stwierdzająca postępy w pracy naukowej oraz w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

 

                                         Punkty przyznawane są według następującego schematu: 
 

Ad. II.1 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią średnią z ocen z egzaminów: 

 

                            Średnia ocen                   Liczba punktów 

                                  5.00                             14 

                        4.99- 4.50                             12.6 

                         4.49- 4.00                             10.5 

                       3.99- 3.00                             7 

                          2.99-2.00                              0 

 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią średnią z ocen z zaliczeń ( z wyłączeniem zaliczeń 

z przedmiotów zakończonych egzaminem): 

 

                            Średnia ocen                   Liczba punktów 

                                  5.00                             6 

                        4.99- 4.50                             5.4 

                         4.49- 4.00                             4.5 

                       3.99- 3.00                             3 

                          2.99-2.00                              0 

 
 

 

 

 

 



Ad. II.2 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią średnią z oceny zajęć dydaktycznych 

 

                            Średnia ocen                   Liczba punktów 

                                  5.00                             10 

                        4.99- 4.50                             8 

                         4.49- 4.00                             6 

                       3.99- 3.00                             4 

                          2.99-2.00                              0 

 

 Ad. II.4 
Za opublikowanie pracy naukowej (może być przyjęta do druku ) w ciągu poprzedniego roku 

akademickiego przyznaje się liczbę punktów określoną w aktualnym Załączniku do komunikatu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego stanowiącego wykaz czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu 

(impact factor) i znajdujących się w bazie JCR. 

  Za opublikowanie pracy naukowej w czasopismach recenzowanych spoza powyższej listy oraz 

materiałach konferencyjnych (nie dotyczy abstraktów) przyznawane są 4 pkt. Jeżeli wśród autorów danej 

publikacji znajduje  się więcej niż jeden doktorant naszego studium liczbę punktów dzieli się przez liczbę 

doktorantów. 

 

 

Ad. II.5. 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za udział w konferencjach naukowych: 

 

          Rodzaj aktywności naukowej                 Liczba punktów 

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej 

(sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            12 

Referat na krajowej konferencji naukowej 

(sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            8 

Poster na międzynarodowej konferencji naukowej 

(sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            6 

Poster na krajowej konferencji naukowej (sympozjum, 

warsztatach, zjeździe) 

                            4   

  

 

 

 

 

 

 

 



Ad.II.6. 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za udział w projektach ( grantach) badawczych: 

 

           Rodzaj aktywności naukowej                Liczba punktów 

      Udział w projekcie międzynarodowym                          15 

      Udział w projekcie krajowym                           10 

      Udział w projekcie finansowanym przez UMCS                           5 

 
 

 Uwagi dodatkowe: 

 

1. Dodatkowe kryteria oceny doktorantów, którzy na liście rankingowej 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 naukowego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

dla doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki od roku 2018/19 
 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych  dla  doktorantów II, III i IV roku przyznawane jest w oparciu o liczbę punktów za osiągnięcia 

naukowe i dydaktyczne zgromadzonych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim. 

 

                                         Punkty przyznawane są według następującej punktacji: 

Ad. II.1 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią ocenę prowadzenie zajęć dydaktycznych 

i uczestniczenia w ich prowadzeniu: 

 

                            Średnia ocen                   Liczba punktów 

                                  5.00                             20 

                        4.99- 4.50                             15 

                         4.49- 4.00                             10 

                       3.99- 3.00                             5 

                          2.99-2.00                              0 

 
 

 Ad. II.3. 
 Za opublikowanie pracy naukowej (może być przyjęta do druku ) w ciągu poprzedniego roku 

akademickiego przyznaje się liczbę punktów określoną w aktualnym Załączniku do komunikatu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego stanowiącego wykaz czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu 

(impact factor) i znajdujących się w bazie JCR. 

Za opublikowanie pracy naukowej w czasopismach recenzowanych spoza powyższej listy oraz 

materiałów konferencyjnych (nie dotyczy abstraktów) przyznawane są 4 pkt. Jeżeli wśród autorów danej 

publikacji znajduje  się więcej niż jeden doktorant naszego studium to liczbę punktów dzieli się przez liczbę 

doktorantów. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. II.4. 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za udział w konferencjach naukowych: 

 

          Rodzaj aktywności naukowej                 Liczba punktów 

Referat na międzynarodowej konferencji 

naukowej (sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                         12 

Referat na krajowej konferencji naukowej 

(sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            8 

Poster na międzynarodowej konferencji 

naukowej (sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            6 

Poster na krajowej konferencji naukowej 

(sympozjum, warsztatach, zjeździe) 

                            4 

  

 

Ad.II.5. 
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za udział w projektach (grantach) badawczych: 

 

           Rodzaj aktywności naukowej                Liczba punktów 

     Kierowanie grantem uzyskanym ze środków 

zewn. 

                         16 

    Kierowanie grantem uzyskanym ze środków 

UMCS w drodze konkursu 

                          10 

      Udział w grancie finansowanym ze środków 

zewnętrznych 

                          8 

     Udział w grancie finansowanym ze środków 

UMCS 

                           5 

 
Uwagi dodatkowe: 

 

1. Dodatkowe kryteria oceny doktorantów, którzy na liście rankingowej 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 naukowego. 

 



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 

od roku akademickiego 2018/2019 

 
 

Kryteria odnoszą się do karty osiągnięć naukowych doktoranta we wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego .  

 

I. Liczba punktów za średnią ocen z egzaminów  i zaliczeń  objętych planem 

studiów w poprzednim roku akademickim . 

 

o Średnią z ocen mnoży się  przez 4. 

o Wynik zaokrągla się  do 2 miejsc po przecinku. 

 

 

II. Liczba punktów za ocenę praktyki zawodowej w formie samodzielnego 

prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 

 

Ocena Punkty (stypendium 

doktoranckie) 

Punkty (stypendium 

projakościowe) 

5 5 10 

4,5 4 8 

4 3 6 

3,5 2 4 

3 1 2 

2 0 0 

 W przypadku, gdy doktorant nie współprowadził zajęć dydaktycznych 

(prowadził je wyłącznie samodzielnie) liczba punktów zostaje pomnożona 

razy 2.   

 

 Liczba godzin prowadzonych zajęć w ciągu roku akademickiego : 

 (60h; 90h]  - doktorant otrzymuje pełne punkty,  

 (30h; 60h]  - doktorant otrzymuje 2/3 możliwych do 

uzyskania punktów 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. 

 

 Do liczby godzin wliczane są wyłącznie te godziny, które doktorant 

realizował w ramach doktoranckiej praktyki zawodowej. Do liczby godzin 

nie są wliczane godziny, które doktorant prowadził jako pracownik.  

 

III. Liczba punktów za publikacje naukowe (opublikowane lub  złożone 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 w czasopiśmie o zasięgu 

międzynarodowym (spoza JRC)  

10 pkt. 

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

4.Artykuł naukowy wydany w materiałach 

pokonferencyjnych po konferencji międzynarodowej  

5 pkt. 

5.Artykuł naukowy wydany w materiałach 

pokonferencyjnych po konferencji krajowej 

3 pkt. 

6.Artykuł popularnonaukowy 3 pkt. 

7.Redakcja\współredakcja czasopisma naukowego (tomu, 

serii wydawniczej) 

2 pkt. 

 

* Nie punktuje się artykułów naukowych, które zostały wpisane do wniosku 

o stypendium w poprzednich latach (np. artykuł wpisany do wniosku 

w poprzednim roku jako „złożony do druku” nie może być 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.   

* W przypadku współautorstwa publikacji naukowej przez kilku doktorantów z tego samego 

kierunku studiów doktoranckich Komisja dzieli przyznane punkty za publikację. Przykład: 

Doktoranci A i B  z tego samego kierunku studiów są współautorami publikacji naukowej 

punktowanej za np. 12 pkt. Komisja przyznaje we wniosku doktorantowi A 6 pkt. oraz 

doktorantowi B 6 pkt. (6pkt+6pkt=12pkt). 

 

 

 

 



IV. Liczba punktów za udział w konferencjach naukowych.  

 

1.Referat na międzynarodowej konferencji naukowej 12 pkt. 

2.Referat na krajowej konferencji naukowej 8 pkt. 

3. Referat na konferencji doktoranckiej (studenckiej, 

studencko-doktoranckiej) 

4 pkt. 

3.Poster prezentowany na międzynarodowej konferencji 

naukowej 

5 pkt. 

4.Poster prezentowany na krajowej konferencji naukowej 3 pkt. 

5.Udział w międzynarodowej konferencji naukowej bez 

referatu lub posteru 

2 pkt. 

6.Udział w krajowej konferencji naukowej bez referatu lub 

posteru 

1 pkt. 

 

* W przypadku wygłoszenia referatu lub prezentacji  posteru przez więcej niż 

jedną osobę, liczbę punktów dzieli się przez liczbę osób wygłaszających/ 

prezentujących.  

 

 

 

V. Liczba punktów za udział w naukowych projektach badawczych.  

 

1.Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków 

UMCS 

5 pkt. 

2.Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków 

zewnętrznych  

7 pkt. 

3.Uzyskanie projektu lub grantu finansowanego ze środków 

UMCS 

8 pkt. 

4. Uzyskanie projektu lub grantu finansowanego ze 

środków zewnętrznych  

10 pkt. 

5. Pozostałe formy aktywności w  projektach badawczych 

(np. staż w innym ośrodku akademickim – co najmniej 1 

semestr) 

1 - 3 pkt. 

 

 

 

 



Dodatkowe kryteria oceny doktorantów, którzy na liście rankingowej uzyskali 

taką samą liczbę punktów:  
 

I rok  

Komisja bierze 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 

przyznane przez promotora/opiekuna naukowego. 


