
Kryteria przyznlwania punktów we wniosku o przyznanie

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki

na Wydziale MatemaĘki, F'Ęki i Informatyki UMCS

w roku akademickim 201812019

Kryteria odnoszą się do karty osiągnięć naukowych doktoranta, która stanowi częśó II wniosku o

przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

1. Liczbapunktów za średnią ocen z egzaminów objęĘch programem studiów zdawanych

w poprzednim roku akademickim (dla lat II-IV).

. Średnią zocenmnoĘ sięprzez4.

. wynik zaokłągla się do 2 miejsc po przecinku.

r \Ą/ przypadku średniej poniżej 4,0 Komisja prryznaje 0 punktów.

2. Liczba punktów za ocenę praktyki zawodowej w formie hospitacjio samodzielnego

prowadzeniezajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu.

srednia ocen Liczb punktów

5 10

4,5 8

4 6

15 4

J 2

2 0

o Do liczby godzin są wliczane wyłącmie godziny, które realizował w ramach

doktoranckiej praktyki zawodowej. Do liczby godzinnie są wliczane godziny, które

doktorant prowadzlł jako pracownik.

l Liczbagodzin prowadzonychzajęó w ciągu roku akademickiego:

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

o (a5h; 60h] - doktorant otrzymuje % możlikych do uą,skania punktów

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

o (30h; a5h] - doktorant otrzymuje Il2możliwych do uzyskania punktów,

o do 30h - doktorant otrzymuje Y+możliv,rych do u4rskania punktów,

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.



3. Liczha punktów za publikacje naukowe opublikowane lub złożane do druku w ciągu

poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku.

1. AĘkuł naukowy w czasopiśmie wyróznionym w Journal Citation Reports

(JRC)

12 pkt

2. AĘkuł naukowy w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (spoza JRC) 8 pkt

3. AĄkuł naukowy w czasopiśmie o zasięgu krajowym 4 pkt

4. AĘkuł naukowy w czasopiśmie wydany w materiałach pokonferencyjnych

po konferencj i międzynarodowej

3 pkt

4. At§kuł naukowy w czasopiśmie wydany w materińach pokonferencyjnych

po konferencj i laaj owej

2 pkt

5. Ańykuł popularnonaukowy lub wydany w materiałach pokonferencyjnych

konferencj i doktoranckiej

1 pkt

* W prąrpadku współautorstwa publikacji naukowej Komisja dzieli przyznane punkty przez |iczbę

autorów tej publikacji. Punkty zaoŁ,rągla się do 2 miejsc po przecinku.

* We wniosku punktowane są jedynie aĘkuĘ rwiąz,ane zdziedzinąbadań naukowych doktoranta.

* Nie punktuje się aĘkułów naukowych, które zostaĘ wpisane do wniosku o stypendium

w poprzednich latach (np. aĄkuł wpisany do wniosku w poprzednim roku jako ,,z}ożony do druku"

nie moze 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.

4. Liczba punktów zaudziałw konferencjach naukowych

1, Referat na międzynarodowej konferencji naukowej 8 pkt

2. Referat na krajowej konferencji naukowej 5 pkt

3, Poster prezentowany na międzynarodowej konferencj i naukowej 4 pkt

4. Poster prezentowany na krajowej konferencji naukowej żpkt
5. Referat lub poster na konferencji doktoranckiej 1 pkt

6. Referat lub poster na konferencji sfudenckiej 0 pkt

7,Udział w konferencji bez referatu lub posteru 0 pkt

* W przypadku współautorstwa referatu lub posteru Komisja dzieliprryznane punkty przezliczbę
autorów referatu lub posteru. Punkty zaokłągla się do 2 miejsc po przecinku,



*W punktacji uwzględnia się maksymalnie cztery wystąpienia na konferencjach (referaĘ lń postery).

* Wę wniosku punktowane są jedynie wystąpienia i postery referowane na konferencjach związanych

z dziedziną badań naukowych doktoranta.

5. Liczba punktów zall'dzialw projektach badawcrych np. uryskane graty.

1. Uryskanie grantu finansowanego ze środków zewnętrznych 12 pl<t

2.Udziń w projekcie lub grancie finansowanym ze środków zewnętrznych 8 pkt

3. Uzyskanie grantu finansowanego ze środków UMCS 6 pkt

4.Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków UMCS 3 pkt

Liczba punktów za pozostałe formy akfiności naukowej np. za działalność w kołach i

organizacjach naukowycho prace społeczne nLrzecz UMCS i organizacji doktoranckich.

* Nie punktuje się dodatkowej działalności edukacyjnej wynikającej z zatrudnięnia doktoranta.

* Nie punktuje się dodatkowo akłwności doktoranta przy organizacjiwydarzeń realizowanych

w ramach członkostwa w kole naukowym llb organizacji naukowej.

1 . Dydaktyc zna działalnośó rvłiązana z umiędzynarodowieniem Wydziału

np, opieka nad studentamizagranicznymi lub zajęcia prowadzone w ramach

wymiany międzynarodowej

4 pkt

2. Pełnienie funkcji w Wydziałowym (Uczelnianym) Samorządzie

Doktorantów (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz)

3 pkt

3. Dodatkowa działalnośó edukacyjna np. prowadzęnie warsźatów

maturalnych (przez minimum 3 miesiące)

3 pkt

4. Reprezentacja Samorządu Doktorantów w wydziałowych (uczelnianych)

organach kolegialnych (rady, komisje, zespoĘ itd.)

3 pkt

5, Członkostwo w organie kolegialnym Wydziałowego (Uczelnianego)

Samorządu Doktorantów

ż pkt

6. Organizacja konferencji naukowej lub projektu popularyzującego

matematykę

2 pkt

7. Członkostwo w kole naukowym lub organizaqi naŃowej 1 pkt

8. Pozostałe fo.*y aktywności naukowej narzecz samorządu doktorantów 1 pkt



Ponadto w części III.1 wniosku o sĘpendium Rektora dla najlepszych doktorantów dla I roku stosuje

się następującą punktację za ocenę z egzaminu na sfudia doktoranckie (max. 25 punktów):

Ocena z egzaminu Liczbapunktów

5 25

4,5 20

4 15

35- )- 10

J 5

2 0

Punkty za osiągnięcia naukowe z okresu studiów dla I roku uczestników sfudiów doktoranckich (max

25 punktów) przyznaje się według kryteriów dla lat II-IV.

Przy obliczaniu punktów we wniosku o stypendium Rektora dla najlepsrych doktorantów stosuje się

metodę punktów proporcjonalnych:

Komisja ocenia wpisane do wniosku osiągnięcia naukowe. Jeżeli po zsumowaniu punktów

przyznanych za dane osiągnięcia (publikację, konferencje, projekty badawcze lub pozostałe formy

aktywności) doktorant przekłocza maksymalną liczbę punktów przewidzianą na daną częśó, komisja

stosuje punktację proporcjonalną, Wynik doktoranta, który uzyskał największą |iczbę punktów

stanowi podstawę do ustalenia wskaźnika proporcji dla obliczenia końcowej Liczby punktów za danę

osiągnięcia w obrębie kierunku studiów, na którym wystąpiło przehoczenie. Aby uzyskać mnożnik

naleĘ podzielió maksymalną liczbą punktów do uryskania w danej części przez liczbę punktów

uzyskanych przez doktoranta mającego największą liczbę punktów w tej części. Następnie komisja

mnoĘ uzyskanym wskaźnikiem punkty za dane osiągnięcia wszystkich uczestników postępowania z

kierunku studiów, na którym wysĘpiło przehłoczenie. Np. z publikacje naukowe doktorant A uzyskał

80 pkt. A doktorant B 40 pkt. Doktorant A uzyska po przeliczeniu proporcjonalnym 40 pkt. (a więc

maksimum dopuszczalne wnioskiem) a doktorant B 20 pkt. Punkty zaohągla się do 2 miejsc po

przecinku.
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