
 

Zasady punktacji wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 
Wydział Humanistyczny  

Na podstawie Zarządzenia Rektora UMCS w Lublinie Nr 57/2017 z dn. 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych 
 

Zasady punktacji osiągnięć doktoranta do oceny Wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla lat III-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. 15 p. 

postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – max. 15 p. 
 

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

Monografie: 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw1 poziomu I – 100 p. 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu II – 300 p. 
- pozostałe – 20 p. 
 

Rozdziały w monografiach: 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu I – 20 p. 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu II – 50 p. 
- pozostałe – 5 p. 
 

Artykuły w czasopismach i materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych:  
- zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – 20 / 40 / 70 / 100 / 140 / 200 p. 
 

Edycje źródłowe i recenzje: 
- 25% wartości punktowej przypisanej do wydawnictwa publikującego monografię naukową lub czasopisma 
 
Uwagi: Publikacje wymienione we wniosku muszą mieć kompletne dane bibliograficzne. 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 z 
informacją o uzyskaniu pozytywnych recenzji tekstu. 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 – 13 p.; międzynarodowa – 15 p. 
- konferencje studencko-doktoranckie: krajowa – 5 p.; międzynarodowa – 7 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) – 70 p. 
- udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych – wykonawca – 40 p. 
- uzyskanie grantu przyznanego w drodze konkursu w UMCS – 20 p. 
- udział w projektach (grantach) finansowanych ze środków UMCS – 10 p. 
- pozyskanie innych środków (np. fundacje, stypendia, dotacje) na organizację przedsięwzięć naukowych (badania własne, 

                                                 
1 Podstawa przydzielania punktów za publikacje monografii naukowych, rozdziałów w monografiach oraz redakcji: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 
stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 



 

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 monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z wykazu wydawnictw poziomu I – 20 p. 
- redakcja monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z wykazu wydawnictw poziomu II – 150 p. 
- redakcja monografii naukowej nieujętej w wykazie wydawnictw – 5 p. 
- członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej – 8 p. 
- członek koła naukowego/towarzystwa naukowego  – 3 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 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 lat III-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: 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu I – 100 p. 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu II – 300 p. 
- pozostałe – 20 p. 
 

Rozdziały w monografiach: 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu I – 20 p. 
- wydane w wydawnictwach z wykazu wydawnictw poziomu II – 50 p. 
- pozostałe – 5 p. 
 

Artykuły w czasopismach i materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych:  
- zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i 
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów – 20 / 40 / 70 / 100 / 140 / 200 p. 
 

Edycje źródłowe i recenzje: 
- 25% wartości punktowej przypisanej do wydawnictwa publikującego monografię naukową lub czasopisma 
 
Uwagi: Publikacje wymienione we wniosku muszą mieć kompletne dane bibliograficzne. 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 z 
informacją o uzyskaniu pozytywnych recenzji tekstu. 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 – 15 p.; międzynarodowa – 17 p. 
- konferencje studencko-doktoranckie: krajowa – 7 p.; międzynarodowa – 9 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) – 70 p. 
- udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych – wykonawca – 40 p. 
- uzyskanie grantu przyznany w drodze konkursu w UMCS – 20 p. 



 

- udział w projektach (grantach) finansowanych ze środków UMCS – 10 p. 
- pozyskanie innych środków (np. fundacje, stypendia, dotacje) na organizację przedsięwzięć naukowych (badania własne, 
organizację konferencji naukowych, publikacje książek naukowych, popularyzację nauki) – 5-10 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 monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z wykazu wydawnictw poziomu I – 20 p. 
- redakcja monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z wykazu wydawnictw poziomu II – 150 p. 
- redakcja monografii naukowej nieujętej w wykazie wydawnictw – 5 p. 
- członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej – 9 p. 
- członek koła naukowego/towarzystwa naukowego  – 4 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. 

 


