
 

Zasady punktacji wniosków stypendialnych w roku akademickim 2018/2019 
Wydział Humanistyczny  

* 
Zasady punktacji osiągnięć doktoranta do oceny Wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 

dla uczestników roku I studiów doktoranckich: 
Zał. nr 1. Część II. (max. 55 punktów): 
 

1. Wyniki osiągnięte z postępowania rekrutacyjnego – kryterium podstawowe – minimum ocena bardzo dobra: 

ocena bardzo dobra – 50 p. 
 

2. Średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych magisterskich – kryterium dodatkowe (max. 5 p.):  

średnia ocen x 1punkt = liczba punktów 
 
 
 

* 
Zasady punktacji osiągnięć doktoranta do oceny Wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla lat II-IV: 

 

Zał. nr 2. Część II. Karta osiągnięć doktoranta: [dotyczy osiągnięć z poprzedniego roku akademickiego] 
 

1. Oceny z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim (max. 15 p.): 
Średnią ocen z egzaminów mnoży się przez 3. 
 

2. Ocena praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (max. 10 p.): 
- oceny wystawia promotor; 
- ogólną ocenę mnożymy przez 2; 
- zajęcia hospitowane nie są punktowane. 
 

3. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (max. 30 p.):  
[oceny wystawia opiekun naukowy/promotor] 

postępy w pracy naukowej – max. 5 p. 

postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – max. 5 p. 

wszczęty przewód doktorski – max. 20 p. 
 

4. Publikacje naukowe (opublikowane lub przyjęte do publikacji) w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego 
wniosku (max. 5 pozycji): 

Monografie (minimum 6 arkuszy wydawniczych): 
- naukowa – 30 p.;  - popularnonaukowa – 15 p. 

Artykuły:  
- w czasopiśmie z listy ministerialnej A – 25 p. (przyjęte do publikacji – 20 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej C – 20 p. (przyjęte do publikacji – 15 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej B – 15 p. (przyjęte do publikacji – 10 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym za granicą, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 10 p. (przyjęte do publikacji 
– 7 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym w kraju, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 5 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym, za granicą – 15 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym, krajowym (w tym doktoranckim) – 10 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym studenckim – 6 p.  
- w portalach internetowych (wyłącznie naukowych) – 4 p. 
- teksty w katalogach wystaw, z aparatem naukowym – 6 p.  
- teksty w katalogach wystaw, bez aparatu nauk. lub w podręcznikach – 3 p.  
- w czasopiśmie popularnonaukowym/portalu, bez aparatu naukowego, nierecenzowane – 1 p. 

Recenzje: 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej A – 20 p. (przyjęte do publikacji – 15 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej C – 15 p. (przyjęte do publikacji – 10 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej B – 10 p. (przyjęte do publikacji – 7 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym za granicą, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 5 p. (przyjęte do publikacji – 
3 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym za kraju, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 3 p. (przyjęte do publikacji – 1 
p.) 
- inne – 1-3 p. 
Uwagi: Publikacje wymienione we wniosku muszą mieć kompletne dane bibliograficzne, a przy czasopismach podana ponadto informacja czy jest 
ono na liście ministerialnej (na której liście – A, B, lub C, z którego roku oraz pod jaką pozycją).Uznawane są tylko afiliacje UMCS. W przypadku 
braku afiliacji przyjmuje się, że praca jest afiliowana przy UMCS. Punktowane nie są publikacje afiliowane przy instytucjach innych niż UMCS. W 
związku z powyższym – wymagane jest złożenie kopii tej części publikacji (spisu treści lub pierwszej strony tekstu), w której jest obok nazwiska 
autora zapis afiliacji. Prace przyjęte do publikacji muszą być potwierdzone dołączonym do wniosku zaświadczeniem redakcji/wydawcy. Jeśli praca 
ma kilku autorów, punkty dzielimy przez liczbę autorów. Wpisanie w poprzednim wniosku publikacji przyjętej do druku nie może być ponowione. 
 

5. Udział w konferencjach naukowych w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku (max. 5 pozycji) : 



 

- konferencje dla pracowników nauki: krajowa – 20 p.; międzynarodowa – 25 p. 
- konferencje studencko-doktoranckie: krajowa – 7 p.; międzynarodowa – 10 p. 
- komunikat – 50% punktacji referatu; poster – 2 p.;   udział w panelu – 1 p. 
Uwagi: Punktacja tylko za udział czynny. Udział w konferencji musi być potwierdzony dołączonym do wniosku zaświadczeniem organizatorów i 
kopią programu konferencji, gdzie obok nazwiska prelegenta jest zapis afiliacji (uznawane są tylko afiliacje UMCS). Jeśli referat ma kilku autorów, 
punkty dzielimy przez liczbę autorów. Ten sam referat prezentowany na różnych konferencjach liczony jest tylko raz. Uznanie konferencji za 
międzynarodową następuje na podstawie spełnienia kryteriów ministerialnych. 
 

6. Udział w naukowych projektach badawczych (np. uzyskane granty) itp. w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego 
wniosku: 

- uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (np. NCN, NPRH, grant promotorski) – 30 p. 
- udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych – wykonawca – 15 p., główny wykonawca – 25 p. 
- uzyskanie grantu przyznanego w drodze konkursu w UMCS – 15 p. 
- udział w projektach (grantach) finansowanych ze środków UMCS – 12 p. 
- pozyskanie innych środków (np. fundacje, stypendia, dotacje) na organizację przedsięwzięć naukowych (badania własne, 
organizację konferencji naukowych, publikacje książek naukowych, popularyzację nauki) – 3-8 p. 
Uwagi: Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia uzyskania grantu lub środków finansowych.  Za inne funkcje oprócz wykonawstwa liczba 
punktów proporcjonalnie pomniejszona. Wymagane jest oświadczenie kierownika grantu o charakterze udziału doktoranta w grancie. 

 
7. Pozostałe formy aktywności naukowej w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku: (max. 3 pozycje): 

- redakcja/współredakcja czasopisma/tomu/serii wydawniczej – 4 p. 
- członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej – 3 p. 
- członek koła naukowego/towarzystwa naukowego  – 1 p. 
Uwagi: Do wniosku należy dołączyć kopię stopki redakcyjnej publikacji redagowanej przez doktoranta, zaświadczenie o czynnościach 
wykonywanych z ramienia Komitetu Organizacyjnego przy przygotowywaniu konferencji naukowej (moderowanie obrad nie jest puktowane) lub 
zaświadczenie od prezesa/przewodniczącego koła naukowego/towarzystwa naukowego o czynnościach zrealizowanych w roku akademick im 
poprzedzającym złożenie wniosku. 

 
. 
 

 
Zasady punktacji osiągnięć doktoranta do oceny Wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku studiów doktoranckich: 
 Zał. nr 3. Część II. (max. 55 punktów) [komisja wybierze wynik korzystniejszy dla doktoranta 1+1a lub 2+2a]: 
 

1. Wyniki osiągnięte z postępowania rekrutacyjnego – kryterium podstawowe – wyłącznie ocena bardzo dobra: 

ocena bardzo dobra – 50 p. 
 

1a. Średnia ocen ze studiów II stopnia albo jednolitych magisterskich – kryterium dodatkowe (max. 5 p.):  

średnia ocen x 1 punkt = liczba punktów 
 

2. Średnia ocen ze studiów II stopnia albo jednolitych magisterskich – kryterium podstawowe w zakresie średniej 4,51-5,0 
(minimalnie 45,1 p., max. 50 p.):  

średnia ocen x 10 punktów = liczba punktów 
 

2a. Wyniki osiągnięte z postępowania rekrutacyjnego – kryterium dodatkowe (max. 5 p.): 

ocena końcowa x 1punkt = liczba punktów 
[ad 1: ocena poniżej 5,0 eliminuje rozpatrywanie tego wariantu; ad 1 i 2: niespełnienie obu tych warunków eliminuje ze składania wniosku] 

* 

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta do oceny Wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, dla lat II-IV: 

Zał. nr 4. Część II. Karta osiągnięć doktoranta [dotyczy osiągnięć z poprzedniego roku akademickiego] 
 

1. Ocena praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (max. 20 p.): 
- oceny wystawia promotor; 
- ogólną ocenę mnożymy przez 4; 
- zajęcia hospitowane nie są punktowane. 
 
2. Ocena postępów w pracy naukowej (max. 20 p.): [ocenia opiekun naukowy/promotor] 

postępy w pracy naukowej – do 20 p. 
 

3. Publikacje naukowe (opublikowane lub przyjęte do publikacji) w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego 
wniosku (max. 5 pozycji): 
 

Monografie (minimum 6 arkuszy wydawniczych): 
- naukowa – 35 p.;  - popularnonaukowa – 17 p. 

Artykuły:  
- w czasopiśmie z listy ministerialnej A – 25 p. (przyjęte do publikacji – 20 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej C – 20 p. (przyjęte do publikacji – 15 p.) 



 

- w czasopiśmie z listy ministerialnej B – 15 p. (przyjęte do publikacji – 10 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym za granicą, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 15 p. (przyjęte do publikacji 
– 10 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym w kraju, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 9 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym, za granicą – 18 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym, krajowym (w tym doktoranckim) – 12 p.  
- w recenzowanym tomie zbiorowym, w tym pokonferencyjnym studenckim – 8 p.  
- w portalach internetowych (wyłącznie naukowych) – 6 p. 
- teksty w katalogach wystaw, z aparatem naukowym – 6 p.  
- teksty w katalogach wystaw, bez aparatu nauk. lub w podręcznikach – 3 p.  
- w czasopiśmie popularnonaukowym/portalu, bez aparatu naukowego, nierecenzowane – 1 p. 

Recenzje: 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej A – 20 p. (przyjęte do publikacji – 15 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej C – 15 p. (przyjęte do publikacji – 10 p.) 
- w czasopiśmie z listy ministerialnej B – 10 p. (przyjęte do publikacji – 7 p.) 
- w czasopiśmie naukowym, wydawanym za granicą, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 6 p. (przyjęte do publikacji 
– 4 p.) 
- w czasopiśmie naukowym wydawanym w kraju, recenzowanym nieujętym na liście ministerialnej – 4 p. 
Uwagi: Publikacje wymienione we wniosku muszą mieć kompletne dane bibliograficzne, a przy czasopismach podana ponadto informacja czy jest 
ono na liście ministerialnej (na której liście – A, B, lub C, z którego roku oraz pod jaką pozycją).Uznawane są tylko afiliacje UMCS. W przypadku 
braku afiliacji przyjmuje się, że praca jest afiliowana przy UMCS. Punktowane nie są publikacje afiliowane przy instytucjach innych niż UMCS. W 
związku z powyższym – wymagane jest złożenie kopii tej części publikacji (spisu treści lub pierwszej strony tekstu), w której jest obok nazwiska 
autora zapis afiliacji. Prace przyjęte do publikacji muszą być potwierdzone dołączonym do wniosku zaświadczeniem redakcji/wydawcy. Jeśli praca 
ma kilku autorów, punkty dzielimy przez liczbę autorów. Wpisanie w poprzednim wniosku publikacji przyjętej do druku nie może być ponowione. 
 

4. Udział w konferencjach naukowych (max. 5 pozycji): 

- konferencje dla pracowników nauki: krajowa – 22 p.; międzynarodowa – 27 p. 
- konferencje studencko-doktoranckie: krajowa – 9 p.; międzynarodowa – 12 p. 
- komunikat – 50% punktacji referatu;   poster – 2 p.;   udział w panelu – 1 p. 
Uwagi: Punktacja tylko za udział czynny. Udział w konferencji musi być potwierdzony dołączonym do wniosku zaświadczeniem organizatorów i 
kopią programu konferencji, gdzie obok nazwiska prelegenta jest zapis afiliacji (uznawane są tylko afiliacje UMCS). Jeśli referat ma kilku autorów, 
punkty dzielimy przez liczbę autorów. Ten sam referat prezentowany na różnych konferencjach liczony jest tylko raz. Uznanie konferencji za 
międzynarodową następuje na podstawie spełnienia kryteriów ministerialnych. 
 

5. Udział w naukowych projektach badawczych (np. uzyskane granty) itp.: 

- uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (np. NCN, NPRH, grant promotorski) – 35 p. 
- udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych – wykonawca – 20 p., główny wykonawca – 30 p. 
- uzyskanie grantu przyznany w drodze konkursu w UMCS – 20 p. 
- udział w projektach (grantach) finansowanych ze środków UMCS – 17 p. 
- pozyskanie innych środków (np. fundacje, stypendia, dotacje) na organizację przedsięwzięć naukowych (badania własne, 
organizację konferencji naukowych, publikacje książek naukowych, popularyzację nauki) – 5-13 p. 
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia uzyskania grantu lub środków finansowych.  Za inne funkcje oprócz wykonawstwa liczba 
punktów proporcjonalnie pomniejszona. Wymagane jest oświadczenie kierownika grantu o charakterze udziału doktoranta w grancie. 

 
6. Pozostałe formy aktywności naukowej w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku: (max. 3 pozycje): 

- redakcja/współredakcja czasopisma/tomu/serii wydawniczej – 5 p. 
- członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej - 4 p. 
- członek koła naukowego/towarzystwa naukowego  – 2 p. 
Uwagi: Do wniosku należy dołączyć kopię stopki redakcyjnej publikacji redagowanej przez doktoranta, zaświadczenie o czynnościach 
wykonywanych z ramienia Komitetu Organizacyjnego przy przygotowywaniu konferencji naukowej (moderowanie obrad nie jest punktowane) lub 
zaświadczenie od prezesa/przewodniczącego koła naukowego/towarzystwa naukowego o czynnościach zrealizowanych w roku akademickim 
poprzedzającym złożenie wniosku. 

 


