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Kryteria oceniania osiągnięć naukowych w postaci zasad punktacji Wniosków  

oraz sposobu przyznawania punktów doktorantom występującym o przyznanie 

stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

na Wydziale Filozofii i Socjologii 

 

 

 

§1 

Przez terminy użyte w niniejszych Kryteriach należy rozumieć: 

1. DKS – Doktorancka Komisja Stypendialna opiniująca i punktująca wnioski                              

o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; 

 

1. Zasady oceny Wniosków – zasady ogólne dotyczące oceniania Wniosków; 

 

2. Sposób przyznawania punktów – kryteria oraz liczba punktów przyznawana  

za osiągnięcia doktoranta; 

 

3. Wniosek – Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek                          

o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Filozofii i Socjologii;  

 

4. Kryteria – osiągnięcia doktoranta w ubiegłym roku akademickim podlegające ocenie: 

a) oceny z egzaminów objętych programem studiów; 

b) wymiar i ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta; 

c) ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 

dokonana przez promotora lub opiekuna naukowego doktoranta; 

d) publikacje (opublikowane lub oddane do druku) 

e) udział w konferencjach naukowych; 

f) udział doktoranta w projektach (w tym grantach) badawczych; 

5. Stypendium projakościowe - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; 

 

6. Międzynarodowa konferencja – konferencja, w której co najmniej 1/3 uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; 

 

7. Grant – realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, 

na realizację których środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych  

lub zagranicznych postępowań konkursowych. Muszą spełniać łącznie następujące 

kryteria:  
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a) kierownik lub koordynator jest zatrudniony w jednostce naukowej,  

b) środki na realizację projektu zostały przyznane w ramach postępowań 

konkursowych lub przetargowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie lub środków zewnętrznych pochodzących z ogólnokrajowych instytucji 

koordynujących badania naukowe (NCBiR, NCN, Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucji międzynarodowych i zagranicznych  

o podobnym charakterze (ESF, ECR, Ramowe Programy Komisji Europejskiej); 

 

8. Projekt badawczy – praca badawcza angażująca co najmniej 2 osoby spełniająca 

łącznie następujące kryteria: 

a) wykonywana jest pod kierunkiem pracownika naukowego,  

b) posiada określony temat oraz zakres badań,  

c) zakończona jest publikacją zawierającą przedstawienie efektów pracy  

ze wspomnianego zakresu badań; 

 

9. Regulamin – Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017 Rektora UMCS;  

 

ZASADY OCENIANIA WNIOSKÓW 

§2 

1. Wnioski należy składać kompletne, zawierające wszystkie strony Wniosku 

stypendialnego oraz wymagane załączniki. W przypadku złożenia przez doktoranta 

Wniosku niekompletnego, DKS jest zobowiązana do wezwania doktoranta do 

natychmiastowego uzupełnienia braków. 

 

2. Ocenie podlegają jedynie te osiągnięcia naukowe, których dokonał doktorant  

w ubiegłym roku akademickim, chyba że Regulamin wskazuje inaczej; 

 

3. Ocenie podlegają jedynie te osiągnięcia naukowe, które zostały poświadczone 

stosownymi zaświadczeniami: 

a) w przypadku publikacji zaświadczeniem może być kopia pierwszej strony 

artykułu, spis treści monografii, DKS również dopuszcza możliwość załączenia 

wydruku korespondencji e-mail z redakcją, w którym wyraźnie zaznaczono status 

oraz temat publikacji wraz z nazwą czasopisma/miejsca publikacji; 

b) w przypadku udziału doktoranta w konferencjach naukowych DKS za stosowne 

zaświadczenie uznaje tylko i wyłącznie kserokopię zaświadczenia wystawianego 

przez organizatorów konferencji. Złożenie wyłącznie programu konferencji nie 

spełnia przedmiotowego kryterium; 

c) w przypadku udziału doktoranta w grantach: kopia decyzji o przyznaniu grantu lub 

zaświadczenie od kierownika grantu zawierające dane doktoranta (imię, nazwisko, 
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kierunek i rok studiów), datę realizacji grantu, wykaz obowiązków doktoranta w 

ramach realizacji grantu, kopię umowy lub kopię decyzji                             o 

finansowaniu; 

d) w przypadku udziału doktoranta w projektach badawczych:  kopia decyzji                        

o zgodzie na udział doktoranta w projekcie badawczym lub zaświadczenie od 

kierownika projektu/opiekuna merytorycznego zawierające dane doktoranta (imię, 

nazwisko, kierunek i rok studiów), tytuł projektu,  jego rodzaj oraz zasięg, źródło 

finansowania, opis celu i działań projektu, opis rezultatów projektu, czas                

i miejsce realizacji projektu oraz wykaz czynności realizowanych przez doktoranta  

w projekcie; 

 

4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez doktoranta 

osiągnięcia, DKS nie przyznaje za nie punktów; 

 

5. Ocenie nie podlegają osiągnięcia doktoranta zrealizowane w ramach stosunku pracy; 

 

6. W części Wniosku dotyczącej publikacji, konferencji, projektów badawczych  

lub innych form działalności naukowej, w przypadku gdy któryś z doktorantów 

danego roku przekroczy maksymalną dopuszczalną liczbę punktów w jednej  

ze wspomnianych kategorii, faktycznie uzyskane punkty przelicza się w sposób 

proporcjonalny, gdzie najwyższy wynik punktowy to 100% możliwych do uzyskania 

punktów; 

 

7. Doktorant może we Wniosku zgłosić daną publikację tylko raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Doktorant nie może np. w jednym roku wykazać publikacji 

„oddanej do druku”, zaś w następnym roku tej samej publikacji jako „opublikowanej”. 

Ponowne zgłoszenie tej samej publikacji będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt. za tę 

publikację; 

 

8. W przypadku udziału w grantach i/lub projektach badawczych uznaje się jedynie 

takie, w których wnioskodawca występuje imiennie i jest w stanie to udokumentować 

zgodnie z §2 pkt. 4 niniejszych Kryteriów; 

 

9. O ile doktorant może wykazać się większą ilością osiągnięć we wspomnianych 

kryteriach niż przewiduje to ilość rubryk w formularzu Wniosku, dopuszcza  

się dodawanie nowych rubryk jako jedyną możliwą modyfikację Wniosku. Jednakże 

w przypadku rubryk 4. oraz 5. w II. Części Wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego oraz w przypadku rubryk 3. oraz 4. w II Części Wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych obowiązuje doktoranta ograniczenie do 7 pozycji; 

 

10. Złożenie Wniosku po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego) skutkuje jego 

odrzuceniem. 
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SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

§3 

OCENY Z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 

1. Przyjmuje się, iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant za średnią 

ocen z egzaminów i zaliczeń to 20 pkt;  

 

2. W przypadku średniej ocen niższej niż 4,0, liczba punktów wynosi 0; 

 

3. Poszczególne średnie ocen przelicza się na punkty w sposób następujący: 

 

4.00-4.09 – 2pkt; 

4.10-4.19 – 4pkt; 

4.20-4.29 – 6pkt; 

4.30-4.39 – 8pkt; 

4.40-4.49 – 10pkt; 

4.50-4.59 – 12pkt; 

4.60-4.69 – 14pkt; 

4.70-4.79 – 16pkt; 

4.80-4.89 – 18pkt; 

4.90-5.00 – 20pkt. 

 

§4 

WYMIAR I OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH LUB 

WSPÓŁPROWADZONYCH 

PRZEZ DOKTORANTA 

1. Przyjmuje się, iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant w tej 

kategorii to 10 pkt przy stypendium doktoranckim i 20 pkt przy stypendium 

projakościowym; 

 

2. Na punkty przeliczana jest ocena opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub 

kierownika studiów; 

 

3. Ilość przyznawanych punktów za prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych 

jest równa stosunkowi liczby odbytych zajęć, zgodnie z rocznym wymiarem praktyk 

zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych ze 

studentami obowiązujących danego doktoranta, tj.: 

 

a)  w przypadku uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich stacjonarnych 

otrzymujących w ubiegłym roku akademickim stypendium doktoranckie  

lub stypendium projakościowe wynosi 90 godzin; 
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b) w przypadku uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich stacjonarnych 

nieotrzymujących stypendium doktoranckiego lub stypendium projakościowego  

wynosi 60 godzin; 

 

4. Ze względu na ograniczenia związane z wymiarem dostępnych zajęć w planowanych 

przez Zakład, do którego doktorant przynależy, godzinach ponadwymiarowych w 

odniesieniu do zajęć ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych 

zgodnych z dyscypliną naukową odbywanych przez doktoranta studiów 

doktoranckich, doktorant może wymaganą liczbę godzin dydaktycznych: prowadzić 

samodzielnie lub uczestniczyć w ich prowadzeniu (tzw. współporwadzeniu). Ilość 

przyznawanych punktów przeliczana jest następująco: 

a) Godziny prowadzone samodzielnie mnożone są przez 1 pkt, 

 

b) Godziny, w których doktorant uczestniczy w prowadzeniu mnożone są przez 0,5 

pkt, 

 

c) W przypadku zwolnienia z odbywania  praktyki zawodowej nie przyznaje się 

punktów ( np. praca w charakterze nauczyciela akademickiego) 

 

5. Za odbyte godziny hospitowane przez doktoranta nie przyznaje się punktów. 

 

6. Przykładowy sposób przeliczania punktów: 

a) jeżeli doktorant otrzymujący w ubiegłym roku akademickim stypendium 

doktoranckie lub projakościowe uzyska ocenę bardzo dobrą za samodzielne 

przeprowadzenie łącznie 90 godzin zajęć dydaktycznych otrzymuje maksymalną 

liczbę punktów; 

 

b) jeżeli doktorant otrzymujący w ubiegłym roku akademickim stypendium 

doktoranckie lub projakościowe uzyska ocenę bardzo dobrą za samodzielne 

przeprowadzenie łącznie 45 godzin zajęć dydaktycznych otrzymuje 50% punktów 

itd.; 

§5 

OCENA POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

1. Przyjmuje się iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant w tej 

kategorii to 30 pkt przy stypendium doktoranckim i 20 pkt przy stypendium 

projakościowym; 

 

2. Punkty te przyznaje doktorantowi opiekun naukowy lub promotor doktoranta. 
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§6 

PUBLIKACJE 

1. Przyjmuje się, iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant w tej 

kategorii to 30 pkt przy stypendium doktoranckim i 40 pkt przy stypendium 

projakościowym; 

 

2. Maksymalna liczba wykazanych publikacji we Wniosku stypendialnym to 7 pozycji, 

wybranych przez doktoranta; 

 

3. Punkty przyznaje się za publikacje naukowe opublikowane lub oddane do druku  

w ubiegłym roku akademickim, które związane z dziedziną naukową jaką zajmuje się 

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

stypendium; 

 

4. Poszczególne publikacje przelicza się na punkty w sposób następujący: 

a) redaktor naczelny pracy zbiorowej w języku obcym – 7 pkt;  

b) redaktor naczelny pracy zbiorowej w języku polskim – 5 pkt; 

c) zastępca redaktora naczelnego pracy zbiorowej w języku obcym – 6 pkt; 

d) zastępca redaktora naczelnego pracy zbiorowej w języku polskim – 4 pkt; 

e) rozdział w tomie zbiorowym w języku obcym – 9 pkt; 

f) rozdział w tomie zbiorowym w języku polskim – 8 pkt; 

g) publikacja książkowa o charakterze monograficznym w języku obcym – 30 pkt; 

h) publikacja książkowa o charakterze monograficznym w języku polskim – 22 

pkt; 

i) artykuł (na liście filadelfijskiej lub europejskiej) w języku obcym – 12 pkt; 

j) artykuł (na liście filadelfijskiej lub europejskiej) w języku polskim – 10 pkt; 

k) artykuł na liście ministerialnej w języku obcym – 9 pkt; 

l) artykuł na liście ministerialnej w języku polskim – 7 pkt; 

m) artykuł recenzowany w czasopiśmie naukowym spoza listy ministerialnej, 

filadelfijskiej lub europejskiej w języku obcym – 5 pkt; 

n) artykuł recenzowany w czasopiśmie naukowym spoza listy ministerialnej, 

filadelfijskiej lub europejskiej w języku polskim – 4 pkt; 

o) artykuł recenzowany w tomie pokonferencyjnym w języku obcym – 5 pkt; 

p) artykuł recenzowany w tomie pokonferencyjnym w języku polskim – 4 pkt; 

q) artykuł recenzowany w tomie studenckim (materiały pokonferencyjne)  

w języku obcym – 3 pkt; 

r) artykuł recenzowany w tomie studenckim (materiały pokonferencyjne)  

w języku polskim – 2 pkt; 

s) tłumaczenie książki naukowej – 1 pkt za każde 20tys. znaków, maksymalnie 

16pkt 
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t) tłumaczenie rozdziału lub artykułu naukowego min. 20tys. znaków- 1 pkt  

za każde 20tys. znaków, maksymalnie – 16pkt (w przypadku braku ilości 

znaków tłumaczenie będzie liczone jako 1 artykuł); 

u) współtłumaczenie – 0,5 pkt za każde 20tys. znaków, maksymalnie – 16pkt; 

v) recenzja w czasopiśmie naukowym na liście ministerialnej – 3 pkt; 

w) recenzja w czasopiśmie naukowym spoza listy ministerialnej – 2 pkt; 

x) recenzja naukowa w Internecie – 1 pkt; 

y) inne (np. streszczenie książki naukowej, artykuł naukowy na stronie 

internetowej) – 1 pkt. 

§7 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

1. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant w tej kategorii to 30 pkt; 

 

2. Doktorant we Wniosku stypendialnym może wskazać maksymalnie udział w 7 

konferencjach naukowych; 

 

3. Punkty przyznaje się za konferencje naukowe, które odbyły się w ubiegłym roku 

akademickim; 

 

4. Udział w poszczególnych konferencjach przelicza się na punkty w sposób 

następujący: 

a) krajowej, referat w języku polskim – 3,5 pkt; 

b) krajowej, referat w języku obcym – 5 pkt; 

c) międzynarodowej w Polsce, referat w języku polskim – 3,5 pkt; 

d) międzynarodowej w Polsce, referat w języku obcym – 5 pkt; 

e) zagranicznej, referat w języku polskim – 5 pkt; 

f) zagranicznej, referat w języku obcym – 7 pkt; 

g) poster w języku polskim – 2 pkt; 

h) poster w języku obcym – 2,5 pkt; 

i) poster w języku obcym za granicą – 3 pkt; 

j) warsztatach naukowych (prowadzenie) – 3 pkt; 

k) warsztatach naukowych (uczestnictwo czynne) – 1,5 pkt; 

l) panelu dyskusyjnym, debacie (uczestnictwo czynne) – 2 pkt; 

m) panelu dyskusyjnym, debacie (moderowanie) – 1 pkt; 

n) zagranicznym panelu dyskusyjnym lub debacie (uczestnictwo czynne) – 4 pkt; 

o) uczestnictwo bierne – 1 pkt; 

p) maksymalna łączna ilość punktów za uczestnictwo bierne - 5 pkt. 
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§8 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM GRANTACH) BADAWCZYCH 

1. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać doktorant w tej kategorii to 30 pkt 

przy stypendium doktoranckim i 40 pkt przy stypendium projakościowym; 

 

2. Punkty przyznaje się za udział w projektach (w tym grantach) badawczych w 

ubiegłym roku akademickim; 

 

3. Punktacja za udział w projektach i grantach finansowanych ze środków UMCS 

kształtuje się w sposób następujący:  

a) udział – max. 10 pkt., w tym:  

- główny wykonawca - 10 pkt, 

- wykonawca - 5 pkt. 

b) uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego przez UMCS w drodze 

konkursu – 20 pkt. 

 

4. Punktacja za udział w projektach i grantach finansowanych ze środków zewnętrznych 

kształtuje się w sposób następujący: 

a) udział – max. 20 pkt., w tym:  

- główny wykonawca - 20 pkt, 

- wykonawca - 10 pkt. 

b) uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego ze środków zewnętrznych  

– 30 pkt. 

 

 §9 

KWESTIE SPORNE 

1. W przypadku gdy dwóch lub więcej doktorantów uzyska ten sam wynik na liście 

rankingowej, a liczba uprawnionych do otrzymywania stypendium będzie niższa, 

pierwszeństwo na liście rankingowej otrzyma doktorant, który spełniając łącznie 

najwięcej z poniższych kryteriów uzyska wyższą liczbę punktów: 

a) uzyskał najwyższą średnią z ocen z egzaminów,  

b) zgodnie z rocznym wymiarem praktyk zawodowych w formie samodzielnego 

prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami obowiązujących danego 

doktoranta,  przeprowadził samodzielnie największą liczbę zajęć, 

 

2. Jeżeli powyższe kryteria nie rozstrzygną kwestii spornej, DKS będzie rozpatrywać 

wnioski w oparciu o realną punktację opublikowanych przez doktoranta artykułów w 

czasopismach punktowanych. 
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3. Gdyby kryterium oparte na punktacji czasopism z list ministerialnych również nie 

rozstrzygnęło w/w dylematu, DKS podejmie decyzję w oparciu o załączony przez 

doktoranta list motywacyjny. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsze Kryteria dotyczą wniosków stypendialnych zawierających osiągnięcia 

doktorantów za rok akademicki 2017/2018 i zostają zatwierdzone przez Radę 

Wydziału Filozofii i Socjologii. 

 

2. W wypadku zmiany Regulaminu, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. 

 

3. W przypadku sprzeczności Kryteriów z nowym Regulaminem obowiązują 

postanowienia Regulaminu.. 

 

 Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii 

 

    

 dr hab. Andrzej Ostrowski 

   

  

 


