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Krytcria punktow:rnia osiągnięć doktorantów II,III i IV roku
Stu diów l)oktor:rn ckich F'izy ki lvn ioskui ących o s$pendium doktclranckie

od roku 2020/ż1

Stypencliuln cloktot,anckic przvzna\valle.jcst studentom ll, IIl i IV roku w oparciu o liczbę punktów
zeromadzonych przcz doktolanta rł,poprzednitn roku akademickim i odzwierciedlającą jego postępy tv nauce
(ocen,v - zaliczenja i cgzarnin1,- z przcdrniot<irv unlieszczotlych w planie studiów) oraz zaangażowanię w
prowadzeniu badań naukorvl,cli. Warunkicnl otrzyInania stypendium jcst pozytywna opinia opiekuna
naukowcgo stwicrdzająca postcp), \v pracv nauk<lwej ora7, w prz),gotowywaniu rozprarvy doktorskiej.

I) u tt kt1, p r6l7n aw fi n e s q w edłu g tt ttst ęp uj qceg tl s c h enutt tt :

Ąd" II.1

|,lczba punklów jaka zostanie pr7,y7nana za odpowiednią średnią zocęn z egzarninów :
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Ad. t1.2
Liczbapunktów.Jaka zostanie przyznanaza odpowiednią śrecini4 z occlly ząęc dydaktycznych

Liczba punktów

Rodzaj aktywności naukowej Liczba punktów

Referat na międzynarodowej konferencji nau kowej

(sympozj u m, wa rsztatach, zjeździe)

Referat na krajowej konferencji naukowej

(sympozju m, warsztatach, zjeżdzie)

Poster na międzynarodowej konferencji nau kowej

(sympozjum, wa rsztatach, Ąeżdzie)

Poster na krajowej konferencji naukowej (sympozjum,

wa rsztatach, zjeździe)

Ad.I1.4
Za opublikowanie pracy naukowej (może byc przyjeta clo drul<u,) ,],:jicl} roku akadenrickiego

przyznaje się iiczbę punktów okieśloną w aktualnym lvykazie Ministra Nauki i Szkolnictlva Wyźszego

stanorviącego wykaz czasopism naukow,vch posiatlających współczynnik wpły,wu (inrpact factor) iznaldujących

się w bazie JCR (opublikowane w roku 2019.1,

za opublikowanie pracy naukorvej rv czasopismach recenzorvanvclr spoza powyższcj lisly oraz lnaterialów

konferencyjnych (nie dotyczy abstraktów) przyznawanejcst 20 pkt. Jeżeli ivŚrÓd autorów danej Ptrblikac.li

znajduje Śięwięcejnizjedendoktorarrtnaszegostudiumtoliczbępunktórł,dzicli sięprz,ez|iczbęcloktorantÓw,

Ad. l1.5.
Liczbapunktów, jaka zostanie pr..yznana za udzlał rv konferencjach naukowyclr:
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Ąd.lI"6"
Liczba punktórv,jaka zostanic pr7,y7,nanazaudz,ial rv projektach ( grantach) badawczych:

Rodzaj ak§łvności naukolvei

l___"
Udział w projekcie międzynarodowym

Udział w projekcie krajowym

Udział w projekcie finansowanym przez UMCS

Uwagidodatkowe:

l. Dodatkowe kryteria oceny doktorantów,którzy na liście rankingowej uzyskali taką
samą liczbę punktów:
Komisja bierze pod uwagę w pierwszej kolejności łączną liczbę punktow 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 na u kowego.

Jasińska, prof, naclz,l,

dt urvlcs

?ne,rod*.ę* Wdbt'ir*ręd, Pł/"ę"łąl
łę*,olr'ł*- tł"^ż-A

.l KlERoWNIK
j,o|,v Doktor"ahckDokto7ą'nckich Fizy<i

HleqŁą§

Liczba punktów
]

]

l

J

2o


