
Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zrviększenie stypendium
doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościorrych

dla doktorantów Studiów Doktoranckich FĘki
od roku 2020121

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanię zadań
projakościowych dla doktorantów II, III i IV roku przyznawanęjest w oparciu o liczbę punktów za osiągnięcia
naukowę i dydaktyczne zgromadzonychprzez doktoranta w poprzednim roku akademickim,

Punkty przyznawane sq według następujqcej punktitcji:
Ad.II.1
Liczba punktów jaka zostanie przyznana za odpowiednią ocenę prowadzenie njęć dydakĘcznych i
uczestniczenia w ich prowadzeniu

średnia ocen

5.00

4.99- 4,50

4,4g Ą.oo

3.99- ,1.00

2"99-2,oo

Ad. II.3.
Za opublikorvarric pracy naukorvc,i (nloze być przyjęta do druku ) w ciągu roku akademickiego

prlyzna;c się liczbc punl<tórv o|<rcślona rv aktualnl,rn wykazie MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego
stanowiącego w)/kaz czasopis1-ll nattkorvych posiadających współczynnik wpływu (inlpact factor) i znajdujących

się w bazie JCIt (opublil<o\Ąlane w roku 20l9).
Za opublikor.vanic pracy naukowcj r,v czasopistnach recenzowanych spoza powyższej listy oraz materiałów

konf-erencyjnych (nie dotyczy abstraktów) pr7,y7,nawanejest 20 pkt. Jeżeli wśród autorów danej publikacji

znajcluje się więccj niż jcden doktorant naszogo studium to liczbę punktów dzieli się przezliczbę doktorantów.

Ad. Il.,t.
Liczba punktów jaka zostanie prLy7,nana za vdl,iał w konfe rencjach naukowyclr:

Rodzaj aktywności naukowej Liczba punktów

Referat na międzyna rodowej konferencji

na u kowej (sym pozj u m, wa rsztata ch, zjeździe)

Referat na krajowej konferencji naukowej

(sym pozj um, wa rsztatach, zjeździe\

Poster na międzynarodowej konferencji

50

Liczba punktów

]

]

0 l

]

l

35

30



na ukowej (sym pozjum, wa rsztatach, zjeździe)

Poster na krajowej konferencji naukowej
(sym pozj um, wa rsztatach, Ąeździe|

20

]

Ad.l1.5.
Liczba punktów jaka zostanie ptzy7,nanazaudział w projektaclr ( grantach) badawczych:

Rodzaj ak§wności naukowej

Kierowanie grantem uzyskanym ze środków
zewn.

Kierowanie grantem uzyskanym ze środków

uMcs w drodze konkursu

Udział w grancie finansowanym ze środków

Liczba punktów

100

Uwagidodatkowe:

1. Dodatkowe kryteria oceny doktorantów, którzy na liście
§amą liczbę punktów:
Komisja bierze pod uwagę w pierwszej kolejności łączną
naukowe. W dalszej kolejności brane są pod uwagę
konferencje naukowe, udział w naukowych projektach
zaliczeń i egzaminów, ocenę praktyki zawodowej,
promotora/opiekuna na ukowego.

rankingowej uzyskali taką

liczbę punktów za publikacje
punkty uzyskane kolejno za

badawczych, średnią ocen z

punkty przyznane przez
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50

50

zewnętrznych

Udział w grancie finansowanym ze środków

UMCS

25


