
Załącznik nr 2  
do Regulaminu świadczeń dla studentów   

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: 

 

1. arkuszu wydawniczym – oznacza to opracowanie zawierające 40 tysięcy znaków ze spacjami; 

2. artykule naukowym – oznacza to artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze 

empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, 

nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę 

badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej 

literatury (bibliografię);  

3. czynnym udziale w konferencji - oznacza to osobiste wygłoszenie referatu, wykładu, 

wystąpienie z prezentacją, posterem; 

4. grantach – oznacza to realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace 

rozwojowe, na realizację których środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych lub 

zagranicznych postępowań konkursowych. Muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

kierownik lub koordynator jest zatrudniony w jednostce naukowej, środki na realizację projektu 

zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych przez ogólnokrajowe 

instytucje koordynujące badania naukowe (np. NCBiR, NCN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 

NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne o podobnym charakterze               

(np.ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji Europejskiej). Przy ocenie osiągnięć 

doktorantów uwzględnia się także uzyskanie  "Grantów wydziałowych dla młodych naukowców 

i doktorantów", które spełniają kryteria ich przyznawania w ramach postępowań konkursowych, 

Uzyskane granty mogą zostać wpisane przez studenta do wniosku o przyznanie stypendium 

Rektora wyłącznie jeden raz w trakcie trwania grantu.       

5. konferencjach naukowych – oznacza to spotkania naukowe, na których wygłaszane są referaty 

w liczbie co najmniej 5 w ciągu dnia. Kategoria „konferencje” obejmuje również sympozja, 

spotkania eksperckie, sesje naukowe, które są punktowane w taki sam sposób, jak konferencje 

naukowe. Zasięg konferencji określa się następująco:  

a) międzynarodowy – udział co najmniej 1/3 uczestników (prelegentów) reprezentującej 

zagraniczne ośrodki naukowe. Do tej kategorii nie są wliczani doktoranci zagraniczni 

przebywający na wymianach międzynarodowych, 

b) ogólnopolski – udział co najmniej 3 prelegentów z dwóch różnych ośrodków naukowych 

spoza jednego województwa. Do tej kategorii nie są wliczani doktoranci przebywający na 

wymianach międzynarodowych, 

c) regionalny/lokalny – udział przynajmniej 3 prelegentów z dwóch różnych ośrodków 

naukowych z danego województwa, 

d) uczelniany – konferencja, która nie spełnia kryteriów wymienionych w lit. a-c,  

sam program konferencji nie stanowi potwierdzenia o faktycznym w niej udziale, fakt 

uczestniczenia w konferencjach winien być potwierdzony przez ich organizatora, 
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6. liście rankingowej – oznacza to listę osób, składających wniosek o przyznanie stypendium 

Rektora, sporządzoną na podstawie oceny postępów naukowych doktorantów w oparciu  

o kryteria określone w niniejszym załączniku, mające na celu wyłonienie doktorantów 

uprawnionych do stypendium rektora;  

7. monografii – oznacza to opracowanie naukowe spełniające łącznie następujące warunki: posiada 

objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; stanowi spójne tematycznie, recenzowane 

opracowanie naukowe; zawiera bibliografię naukową; jest opublikowane jako książka lub 

odrębny tom; przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.. Za monografię 

nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów 

poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.; 

8. organizacji przedsięwzięcia – oznacza to czynny wkład doktoranta w przygotowanie oraz 

realizację zadania. Przez organizację rozumie się w szczególności działania takie jak:  

a) czynności administracyjne – m. in. uzyskanie pozwoleń, zgód, wykonanie niezbędnej 

dokumentacji,  

b) wykonanie identyfikacji wizualnej wydarzenia – m. in. projektowanie ulotek, zaproszeń, 

logotypów, itp. 

c) wykonanie czynności logistycznych/technicznych dotyczących przedsięwzięcia; 

9. projekcie badawczym (naukowym) – oznacza to pracę badawczą angażującą co najmniej 2 

osoby, wykonywana pod kierunkiem pracownika naukowego, posiadającą określony temat oraz 

zakres, zakończoną publikacją efektów pracy w dowolnej formie (także na stronie 

internetowej); 

10. przedłużeniu studiów doktoranckich (w Regulaminie przyznawania świadczeń UMCS 

zamiennie określanym jako "urlop") – oznacza to przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich na podstawie decyzji Kierownika studiów doktoranckich, z zachowaniem statusu 

doktoranta, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV- 6.5/17 Senatu UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 r. - 

Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

§ 19);  

11. recenzowanej publikacji pokonferencyjnej – oznacza to opracowanie naukowe zawierające 

spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, 

spełniające łącznie następujące warunki: spójne tematycznie, recenzowane opracowanie 

naukowe; zawierające bibliografię naukową; posiadające objętość co najmniej 6 arkuszy 

wydawniczych; jest opublikowane jako książka lub odrębny tom; przedstawia określone 

zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.  

12. rozdziale w monografii – oznacza to opracowanie naukowe  (minimum 0,5 arkusza 

wydawniczego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień; 

13. rozdziale w monografii pokonferencyjnej – oznacza to opracowanie naukowe (minimum 0,5 

arkusza wydawniczego) stworzone w oparciu o referat wygłoszony na konferencji naukowej. 

Do oceny nie można przedstawiać wznowień; 

14. warsztacie naukowym – oznacza to przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu szkolenia, 

tj. cyklu wykładów zorganizowanych w celu uzupełnienia wiadomości z jakiejś dziedziny oraz 

zajęć praktycznych mających na celu udoskonalenie umiejętności w danym zakresie; 

15. wynalazkach i wzorach użytkowych – oznacza to wynalazki i wzory użytkowe będące 

przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki 

udzielane są patenty, a na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne; 
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16. Zespole – oznacza, zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu, zespół Komisji Stypendialnej właściwy 

ds. stypendium Rektora dla doktorantów.  

 

§ 2 

Szczegółowe zasady przyznawania punktacji określa Samorząd Doktorantów danego wydziału, 

uwzględniając specyfikę kierunku studiów, przyjęte dla Uczelni ogólne zasady, po zasięgnięciu 

opinii kierowników studiów doktoranckich i ogłasza je w formie kryteriów oceny osiągnięć 

doktorantów dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora obowiązujących w obecnym roku 

akademickim, zamieszczonych w niniejszym załączniku. 

 

§ 3 

Zasady postępowania przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów nie mogą w 

całości opierać się na przepisach określonych dla przyznawania stypendium doktoranckiego oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. 

§ 4 

1. W sytuacji gdy suma przyznanych punktów za dane kryterium oceny przekracza możliwą do 

uzyskania, maksymalną liczbę punktów, przyjmuje się zasadę proporcjonalnej punktacji według 

najwyższej liczby przyznanych przez Zespół punktów za dane kryterium spośród wszystkich 

złożonych wniosków doktorantów z lat 2-4 na tym samym kierunku studiów: 

1)  przyznane w pierwszej kolejności punkty określa się wówczas jako „małe”, a punkty 

możliwe do uzyskania według załącznika (określone dla poszczególnych rodzajów 

osiągnięć wg kryteriów oceny) jako „duże”; 

2)  najwyższą sumę punktów „małych” przyznanych przez Zespół za dane kryterium 

przyjmuje się jako 100% i jako równoważne - możliwej do uzyskania, maksymalnej 

liczbie punktów „dużych”, określonej dla poszczególnych rodzajów osiągnięć wg 

kryteriów oceny; 

3)  punkty uzyskane przez doktoranta za dane kryterium oceny, przyznane przelicza się 

proporcjonalnie według ustalonego powyżej progu. 

2. Gdy suma punktów „małych” nie przekracza maksymalnej możliwej do uzyskania za dane 

kryterium liczby punktów „dużych”, określonych dla poszczególnych kryteriów oceny w części 

II wniosku, wówczas punkty „małe” są tożsame z punktami „dużymi” i stanowią podstawę do 

oceny końcowej osiągnięć doktoranta. 
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Biologii i Biotechnologii 

 

§ 5 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 
Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. Publikacje w językach 

obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka angielskiego). Brak 

dołączonego tłumaczeniu skutkuje odmową przyznania punktów za dane osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji. 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Publikacja w czasopiśmie naukowym z bazy JCR z Impact Factor: 17 pkt. 

 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym Impact Factor:  

- w języku obcym: 12 pkt. 

- w języku polskim: 7 pkt. 

 Publikacja w czasopiśmie naukowym recenzowanym spoza listy ministerialnej lub w 

monografii naukowej (w przypadku gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem 

otrzymuje 100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji): 

- w języku obcym: 6 pkt. 

- w języku polskim: 5 pkt. 

  Publikacja w czasopiśmie nierecenzowanym np. popularno-naukowym (w przypadku 

gdy doktorant jest pierwszym bądź drugim autorem otrzymuje 100% punktów, natomiast 

jako kolejny autor otrzymuje 50% punktacji): 3 pkt. 

  Zgłoszenie patentowe: 4 pkt. 

 Uzyskanie patentu: 10 pkt. 

 Zgłoszenie sekwencji do bazy GenBank (za każde 1-50): 2 pkt. 

 Zgłoszenie do Czerwonej Księgi (za każde 1-5): 2 pkt. 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Wygłoszenie referatu w języku obcym: 6 pkt. 

 Wygłoszenie referatu w języku polskim: 4 pkt. 

 Współautorstwo w referacie w języku obcym (bez wygłaszania): 2 pkt. 

 Współautorstwo w referacie w języku polskim (bez wygłaszania): 1 pkt. 

 Poster w języku obcym (jeżeli doktorant jest pierwszym lub drugim autorem otrzymuje 

100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktów): 2 pkt. 

 Poster w języku polskim (jeżeli doktorant jest pierwszym lub drugim autorem otrzymuje 

100% punktów, natomiast jako kolejny autor otrzymuje 50% punktów): 1 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Udział w projekcie (grancie) finansowanym ze środków zewnętrznych: max. 20 pkt.  

 Uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu przez UMCS (w 

przypadku uzyskania grantu zespołowego przyznanego na drodze konkursu przez UMCS 

każdy z doktorantów jest traktowany jako kierownik projektu): 20 pkt. 
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 Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych: 30 pkt. 

 Złożenie przez doktoranta wniosku o grant przyznawany w drodze konkursu ze środków 

zewnętrznych: 2 pkt. 

Staż naukowy powyżej 1 miesiąca: 10 pkt.  
W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – stosuje 

się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Chemii 

 

§ 6 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 
Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta.  
Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczeniu skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji. 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

Lp. Rodzaj publikacji Język publikacji Liczba „małych punków” 
 

1. 

 

Artykuł w czasopiśmie o zasięgu 

krajowym 

 

polski  
 

obcy, inny niż 

angielski 

 

 
 

 

2. 

 

Artykuł w czasopiśmie o zasięgu 

międzynarodowym 

 

angielski 

 

 

 
 

3. Rozdział w monografii rozumiany 

jako:  

skrypt wydany przez uczelnię czy 

wydawnictwa uczelniane  

albo książkę wydaną przez 

wydawnictwo (PWN, WNT, itp.) 

posiadającą numer ISBN  

o objętości minimum  

0,5 arkusza wydawniczego (ok. 

20 000 znaków) 

 

polski,  

obcy, inny niż 

angielski 

 

 

 

angielski 

 

 
 

4.  

 

Recenzowane materiały 

pokonferencyjne 

polski,  

obcy, inny niż 

angielski 

 

 
 

 

angielski 

 
 

5.  

Artykuł w czasopiśmie z listy 

filadelfijskiej  

 

  
gdzie n to liczba autorów 
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danej publikacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

Forma prezentacji Forma udziału Liczba „małych punktów” 
międzynarodowa krajowa 

Poster Współautorstwo 2 1 
prezentacja osobista 4 2 

Referat Współautorstwo 2 1 
prezentacja osobista 8 3 

Wykład na zaproszenie Współautorstwo 3 1 
prezentacja osobista 10 4 

 udział bierny 1 1 
 

Istnieje ograniczenie ilości punktów możliwych do uzyskania za udział w jednej konferencji:  

- konferencja krajowa: max. 5 pkt. (+ 1 pkt., gdy wygłosiło się więcej niż jeden referat lub 

prezentowało więcej niż jeden poster); 

- konferencja międzynarodowa: max. 12 pkt. (+ 1 pkt., gdy wygłosiło się więcej niż jeden referat 

lub prezentowało więcej niż jeden poster); 

Punkty za wykłady na zaproszenie liczone są osobno. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Proporcjonalnie do udziału:  

max. 10 pkt. za udział w projektach (grantach) finansowanych ze środków UMCS,  

max. 20 pkt. za udział w projektach (granach) finansowanych ze środków zewnętrznych,  

20 pkt. za uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu przez 

UMCS,  

30 pkt. za uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków 

zewnętrznych. 

 Zdobyte staże (NCN, FNP, MEiN, itp.): 

- krajowy 2 pkt. 

- międzynarodowy 3 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rodzaju aktywności doktoranta w 

projekcie (grancie), np. kserokopia umowy, poświadczone przez osobę bezpośrednio kierującą 

projektem (grantem) bądź osobę do tego upoważnioną. W przypadku uzyskania grantu przez 

doktoranta należy dołączyć kserokopię decyzji o przyznaniu finansowania. Pisemne 

potwierdzenie aktywności w projekcie/grancie musi zawierać adnotację o procentowym udziale 

doktoranta w projekcie/grancie z uwzględnieniem liczby wykonawców projektu/grantu. 
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Ekonomicznym 

§ 7 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony tytułowej, 

stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.       

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczeniu skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Artykuł w czasopiśmie z listy ministerialnej: punktacja wg listy, 

 Artykuł w języku obcym w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o objętości min. 

0,5 arkusza wydawniczego: 5 pkt. 

 Artykuł w Zeszytach Naukowych Doktorantów: 2 pkt., 

 Autorstwo w monografii: 

- w języku polskim lub języku obcym, nie kongresowym: 20 pkt. 

- w języku kongresowym (j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. hiszpańskim, j. 

rosyjskim, j. włoskim): 25 pkt. 

 Redakcja monografii naukowej:  

- w języku polskim lub języku obcym, nie kongresowym: 4 pkt. 

- w języku kongresowym: 5 pkt. 

  Rozdział w recenzowanej monografii: 

- w języku polskim lub języku obcym, nie kongresowym: 4 pkt. 

- w języku kongresowym: 5 pkt. 

 Recenzowane materiały konferencyjne dedykowane młodym naukowcom: 2 pkt. 

 Materiały z międzynarodowych konferencji indeksowane w bazie Web of Science: 15 pkt. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Udział w konferencji zagranicznej z referatem (odczytem lub posterem): 6 pkt. 

 Udział w konferencji międzynarodowej z referatem w języku kongresowym (odczytem 

lub posterem): 5 pkt. 

 Udział w konferencji krajowej z referatem (odczytem lub posterem): 4 pkt. 

 Udział w konferencji zagranicznej bez referatu: 2 pkt. 

 Udział w seminarium naukowym z odczytem lub posterem – 3 pkt.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Kierowanie naukowym projektem badawczym (grantem) finansowanym ze środków 

zewnętrznych, uzyskanym przez doktoranta w drodze konkursu (np. NCN): max. 30 pkt. 

 Kierowanie naukowym projektem badawczym (grantem) finansowanym ze środków 

UMCS, uzyskanym przez doktoranta w drodze konkursu: max. 20 pkt. 

 Udział w naukowych projektach badawczych (grantach) finansowanych ze środków 

zewnętrznych: max. 20 pkt. ( w zależności od wkładu procentowego doktoranta), 
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 Udział w naukowych projektach badawczych (grantach) finansowanych ze środków 

UMCS: max. 10 pkt. ( w zależności od wkładu procentowego doktoranta), 

 Złożenie przez doktoranta wniosku do konkursu o uzyskanie grantu na projekt badawczy 

ze środków zewnętrznych np. NCN (bez uzyskania finansowania): 3 pkt. 

Praktyki w ramach programu badawczego (np. Erasmus): 3 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – stosuje 

się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Filozofii i Socjologii 

 

§ 8 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczeniu skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 Praca zbiorowa: 

- rozdział napisany w języku obcym 9pkt. 

- rozdział napisany w języku polskim 8 pkt,  

 Publikacja książkowa o charakterze monograficznym: 

- w języku obcym: 30 pkt;  w języku polskim: 22 pkt; 

 Artykuł: 

- w języku obcym: 12 pkt (na liście filadelfijskiej lub europejskiej), 9 pkt (na liście 

ministerialnej); 

- w języku polskim: 10 pkt (na liście filadelfijskiej lub europejskiej); 7 pkt (na liście 

ministerialnej);  

 Artykuł recenzowany: 

- w języku obcym: 5 pkt (w czasopiśmie naukowym spoza listy, w tomie 

pokonferencyjnym), 3 pkt (w tomie studenckim/materiałach pokonferencyjnych); 

-  w języku polskim:  4 pkt (w czasopiśmie naukowym spoza listy, w tomie 

pokonferencyjnym), 2 pkt (w tomie studenckim/materiałach pokonferencyjnych); 

 Tłumaczenie książki naukowej: 1 pkt za każde 20 000. znaków, max. 16pkt; 

 Tłumaczenie rozdziału lub artykułu naukowego min. 20 000 znaków: 1 pkt  

(w przypadku braku ilości znaków tłumaczenie będzie liczone jako 1 artykuł), 

współtłumaczenie: 0,5 pkt za każde 20tys. znaków, maksymalnie: 16pkt; 

 Recenzja: w czasopiśmie naukowym na liście ministerialnej: 3 pkt; w czasopiśmie 

naukowym spoza listy: 2 pkt; naukowa w Internecie – 1 pkt; 

 Inne (np. streszczenie książki naukowej, artykuł naukowy na stronie 

internetowej) – 1 pkt.  

 Redaktor naczelny 7 pkt,  redaktor funkcyjny 6 pkt – pracy zbiorowej w języku obcym 

 Redaktor naczelny 5 pkt, redaktor funkcyjny 4 pkt – pracy zbiorowej w języku polskim 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Udział w konferencji krajowej, referat w języku polskim: 3,5 pkt; 

 Udział w konferencji krajowej, referat w języku obcym: 5 pkt; 

 Udział w konferencji międzynarodowej w Polsce, referat w języku polskim: 3,5 pkt; 

 Udział w konferencji międzynarodowej w Polsce, referat w języku obcym: 5 pkt; 

 Udział w konferencji zagranicznej, referat w języku polskim: 5 pkt; 

 Udział w konferencji zagranicznej, referat w języku obcym: 7 pkt; 
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 Poster w języku polskim: 2 pkt; 

 Poster w języku obcym: 2,5 pkt; 

 Poster w języku obcym za granicą: 3 pkt; 

 Udział w warsztatach naukowych (prowadzenie): 3 pkt; 

 Udział w warsztatach naukowych (uczestnictwo czynne): 1,5 pkt; 

 Udział w panelu dyskusyjnym, debacie (uczestnictwo czynne): 2 pkt; 

 Udział w panelu dyskusyjnym, debacie (moderowanie): 1 pkt; 

 Czynny udział w zagranicznym panelu dyskusyjnym lub debacie:  4 pkt; 

 Uczestnictwo bierne: 1 pkt. (maksymalna łączna ilość punktów za uczestnictwo bierne - 5 

pkt.) 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Punktacja za udział w projektach i grantach finansowanych ze środków UMCS kształtuje 

się w sposób następujący:  

 udział – max. 10 pkt., w tym:  

- główny wykonawca - 10 pkt, 

- wykonawca - 5 pkt. 

 uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego przez UMCS w drodze 

konkursu – 20 pkt. 

 Punktacja za udział w projektach i grantach finansowanych ze środków zewnętrznych 

kształtuje się w sposób następujący: 

 udział – max. 20 pkt., w tym:  

- główny wykonawca - 20 pkt, 

- wykonawca - 10 pkt. 

 uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego ze środków zewnętrznych  

– 30 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 

40 – stosuje się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć   

na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Historii i Archeologii  

§ 9 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczeniu skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji. , 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Książka naukowa: 20 pkt. 

 Książka popularnonaukowa: 10 pkt. 

 Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku w czasopiśmie naukowym na liście 

ministerialnej: 12 pkt. 

 Artykuł w książce zbiorowej recenzowanej lub tomie pokonferencyjnym: 5 pkt. 

 Artykuł recenzowany w czasopiśmie naukowym spoza listy: 4 pkt. 

 Recenzja, edycja źródłowa lub sprawozdanie: 

- w czasopiśmie naukowym punktowanym na liście ministerialnej: 3 pkt. 

- w czasopiśmie naukowym spoza listy ministerialnej: 2 pkt. 

 Artykuł naukowy na stronie internetowej: 1 pkt. 

 Tłumaczenie książki: 5 pkt. 

 Tłumaczenie rozdziału/artykułu: 3 pkt. 

 Tekst w katalogu wystawy: 

- z aparatem naukowym: 3 pkt. 

- bez aparatu naukowego: 1 pkt. 

 Artykuł popularnonaukowy: 1 pkt. 

Publikacje abstraktów, recenzje, relacje oraz sprawozdania publikowane na stronach 

internetowych nie są punktowane. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Konferencje dla pracowników naukowych: 

- zagraniczne ( z udziałem badaczy z więcej niż dwóch państw) 8 pkt. 

- krajowe 7 pkt. 

 Konferencje doktoranckie i studencko-doktoranckie (doktoranckie z udziałem 

pracowników naukowych): 

- międzynarodowe 6 pkt. 

- krajowe 5 pkt. 

Punktowane są wyłącznie wystąpienia konferencyjne, samo uczestnictwo jako wolny 

słuchacz, organizacja lub współorganizacja konferencji nie są punktowane w tej części 

wniosku stypendialnego. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – stosuje 

się przelicznik proporcjonalny.  
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UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Granty uzyskane w drodze konkursów ze środków UMCS: 20 pkt. 

 Granty uzyskane w drodze konkursów ze środków zewnętrznych, np. granty 

promotorskie: 30 pkt. 

 Udział w grantach uzyskanych w drodze konkursu ze środków zewnętrznych: 10 pkt. 

 Udział w projektach naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych: 10 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – stosuje 

się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 

§ 10 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczenia skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Artykuł naukowy w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports: odpowiednio 

wg punktacji przypisanej czasopismu na liście MEiN. 

 Artykuł naukowy w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (poza JCR): odpowiednio 

wg punktacji przypisanej czasopismu na liście MEiN. 

 Artykuł naukowy w czasopiśmie o zasięgu krajowym: odpowiednio wg punktacji 

przypisanej czasopismu na liście MEiN. 

 Artykuł naukowy wydany w materiałach pokonferencyjnych po konferencji:  

- międzynarodowej 4 pkt,  

- krajowej: 3 pkt,  

- studencko-doktoranckiej: 2 pkt. 

 Artykuł popularnonaukowy: 4 pkt. 

Wymogiem oceny publikacji jest przedstawienie jej pełnego adresu bibliograficznego lub w 

przypadku prac przyjętych do druku jest przedstawienie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pracy 

do druku. 

 

Nie punktuje się artykułów naukowych, które zostały wpisane do wniosku o stypendium w 

poprzednich latach (np. artykuł wpisany do wniosku w poprzednim roku jako „złożony do druku" 

nie może 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. 

 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Referat na międzynarodowej konferencji naukowej: 12 pkt. 

 Referat na krajowej konferencji naukowej: 8 pkt. 

 Referat na konferencji doktoranckiej (studenckiej, studencko-doktoranckiej): 4 pkt. 

 Poster/plakat prezentowany na międzynarodowej konferencji naukowej: 5 pkt. 

 Poster/plakat prezentowany na krajowej konferencji naukowej: 3 pkt. 

 Poster/plakat prezentowany na konferencji doktoranckiej (studenckiej, studencko-

doktoranckiej): 1 pkt. 

 Udział w konferencji bez referatu lub bez posteru: 0 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 
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stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków UMCS: 2 pkt. 

 Udział w projekcie lub grancie finansowanym ze środków zewnętrznych: 4 pkt. 

 Uzyskanie grantu finansowanego ze środków UMCS (bez konkursu): 5 pkt. 

 Uzyskanie grantu finansowanego ze środków UMCS (w drodze konkursu): 10 pkt. 

 Uzyskanie grantu finansowanego ze środków zewnętrznych (bez konkursu): 20 pkt. 

 Uzyskanie grantu finansowanego ze środków zewnętrznych (w drodze konkursu): 30 pkt. 

 Pozostałe formy aktywności w projektach badawczych (np. staż w innym ośrodku 

akademickim, w zależności od czasu trwania i prestiżu ośrodka naukowego): 1-5 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 



16 

 

Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

 

§ 11 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczenia skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Artykuł w czasopiśmie naukowym: odpowiednio wg punktacji przypisanej czasopismu na 

liście; 

 Autorstwo monografii: 

- w języku kongresowym (tj. angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, 

rosyjskim lub włoskim): 25 pkt. 

- w języku polskim lub języku nie kongresowym: 20 pkt. 

 Rozdział w monografii: 

- w języku kongresowym (tj. angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, 

rosyjskim lub włoskim): 5 pkt. 

 w języku polskim lub języku nie kongresowym: 4 pkt. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 
Wymagane jest przedstawienie wydruku planu/harmonogramu konferencji oraz zaznaczenie 

(zakreślenie) pozycji z wystąpieniem wnioskującego 

 Referat: 2 pkt. 

 Poster: 1 pkt. 

 Punkt dodatkowy za referat/poster w języku kongresowym przedstawiony na konferencji 

międzynarodowej: + 1 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Udział w projekcie badawczym (grancie) finansowanym ze środków UMCS – 

wykonawca: 10 pkt. 

 Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych (np. z NCN) – 

wykonawca (nazwisko doktoranta występuje na liście wykonawców projektu 

badawczego): 20 pkt. 

 Uzyskanie środków zewnętrznych (np. z NCN) na realizację projektu badawczego 

(grantu) – kierownik: 30 pkt. 

 Uzyskanie środków na realizację zadania badawczego w ramach przyznanej Wydziałowi 

dotacji celowej MEiN („Młoda kadra i doktoranci”) – kierownik: 20 pkt. 

 Złożenie wniosku o środki zewnętrzne (np. NCN) na realizację projektu badawczego 

(grantu) – kierownik projektu (tylko w przypadku odmownej decyzji lub w trakcie 

oceny): 5 pkt. 
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 Udział w projekcie badawczym (grancie) finansowanym ze środków zewnętrznych  

(np. z NCN) przy braku wymienienia nazwiska doktoranta wśród wykonawców projektu: 

3 pkt. 

 Staż naukowy: 5 pkt 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

 

§ 12 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczenia skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie  

o jej przyjęciu do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego 

artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z listy ministerialnej: odpowiednio wg 

punktacji przypisanej czasopismu na liście; 

 Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie spoza listy ministerialnej: 

- polskim: 1 pkt. 

- zagranicznym: 2 pkt. 

 Recenzja zamieszczona w czasopiśmie naukowym (bez względu na punktację 

czasopisma): 1 pkt. 

 Książka naukowa: 

- napisana w języku kongresowym: odpowiednio wg punktacji przypisanej wydawnictwu 

na liście ministerialnej 

- napisana w języku polskim: odpowiednio wg punktacji przypisanej wydawnictwu na 

liście ministerialnej 

Rozdział w książce naukowej znajdującej się na liście ministerialnej 

- w języku kongresowym ( min. 20 000 znaków): 20 pkt. 

- w języku polskim (min. 20 000 znaków): 20 pkt. 

Redakcja książki naukowej znajdującej się na liście ministerialnej 

- w języku kongresowym: 20 pkt. 

- w języku polskim: 20 pkt. 

Należy podać pełny opis bibliograficzny danej pozycji, w rozdziałach książek należy uwzględnić 

dokładną liczbę znaków ze spacjami. W przypadku publikacji, które zostały pozytywnie 

zrecenzowane i przyjęte do druku, należy dołączyć zaświadczenie od osoby lub instytucji 

uprawnionej potwierdzające ten fakt oraz tekst przesłanego artykułu. Brane są pod uwagę tylko te 

publikacje, których problematyka jest związana z dyscypliną, w której jest realizowany doktorat. 

Brak pełnych danych bibliograficznych lub zaświadczenia będzie skutkował otrzymaniem  

0 punktów za daną publikację. Jeśli za publikacje wykazane przez doktoranta we wniosku 

przyznane zostały punkty, publikacje te nie mogą być wykazane w roku następnym bez względu 

na to czy doktorant otrzymał stypendium, czy też nie otrzymał. 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 

 Referat na konferencji zagranicznej: 7 pkt. 

 Referat na konferencji międzynarodowej, polskiej: 5 pkt. 

 Poster na konferencji międzynarodowej lub krajowej: 1 pkt. 
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W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 

 Udział w projektach, grantach finansowanych ze środków UMCS: 7 pkt. 

 Udział w projektach, grantach finansowanych ze środków zewnętrznych (np. NCN, 

NCBiR), realizowanych w UMCS: 10 pkt. 

 Udział w projektach, grantach finansowanych ze środków zewnętrznych (np. NCN, 

NCBiR), realizowanych poza UMCS: 7 pkt. 

 Złożenie wniosku o grant ze środków zewnętrznych: 5 pkt. 

 Uzyskanie przez doktoranta środków z Dotacji dla Młodych Naukowców i Doktorantów 

na sfinansowanie projektu badawczego: 10 pkt. 

 Uzyskanie przez doktoranta grantu przyznawanego w drodze konkursu przez UMCS:  

20 pkt. 

 Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych: 40 pkt. 

 Staż zagraniczny długoterminowy (powyżej 1 miesiąca): 10 pkt. 

 Staż zagraniczny krótkoterminowy (do 1 miesiąca): 5 pkt. 

 Staż krajowy długoterminowy (powyżej 1 miesiąca): 2 pkt. 

 Staż krajowy krótkoterminowy (do 1 miesiąca): 1 pkt 

 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa 

 

§ 13 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny. 

 Monografia:  

- w języku obcym kongresowym: 25 pkt,  

- w języku polskim: 20 pkt. 

 Rozdział w monografii 
-rozdział w monografii z listy wydawnictw za 200 pkt. - 25 pkt.  

- rozdział w monografii z listy wydawnictw za 80 pkt. - 15 pkt. 

 Artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej: punktacja wg obowiązującej listy; 

 Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z listy ministerialnej: odpowiednio wg 

punktacji przypisanej czasopismu na liście; 

 Artykuł w materiałach pokonferencyjnych , rozdział w monografiach spoza listy 

ministerialnej 

- w języku obcym kongresowym: 5 pkt,  

- w języku polskim: 4 pkt. 

 Redakcja monografii:  

- w języku kongresowym: 5 pkt,  

- w języku polskim: 4 pkt. 

 Artykuł w recenzowanym czasopiśmie (spoza listy ministerialnej): 4 pkt.  

 Artykuł w recenzowanym czasopiśmie internetowym (spoza listy): 4 pkt. 

 Hasło encyklopedyczne, recenzja, sprawozdanie: 1 pkt.  

 Każda publikacja napisana w języku obcym kongresowym: + 1 pkt.  

 Każda publikacja napisana w języku obcym nie kongresowym: + 0,5 pkt. 

Punktacja za publikacje współautorskie dzielona jest przez liczbę autorów. W przypadku 

uzyskania punktów za autorstwo lub współautorstwo monografii, artykuły składowe nie podlegają 

osobnej punktacji. Artykułem naukowym nie są: wstęp, zakończenie, streszczenie, tłumaczenie 

(streszczenia lub całego artykułu naukowego). W przypadku redakcji naukowej monografii 

punktowane jest wyłącznie pełnienie funkcji redaktora (w przypadku współredakcji, liczba 

punktów dzielona jest pomiędzy współredaktorów. Figurowanie np. w Komitecie 

Naukowym/Radzie Naukowej, nie pełniąc przy tym funkcji redaktora naukowego, nie będzie 

punktowane. Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz 

języka angielskiego). W przypadku braku dołączenia tłumaczenia komisja może nie przyznać 

punktów. 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Udział w konferencji zagranicznej(poza terenem Polski) z wystąpieniem w języku obcym 

kongresowym (innym niż język ojczysty doktoranta ): 9 pkt. 

 Udział w konferencji międzynarodowej na terenie Polski: 6 pkt. 

 Udział w konferencji zagranicznej z wystąpieniem w języku polskim: 5 pkt. 

 Udział w konferencji ogólnopolskiej z wystąpieniem w języku obcym: 5 pkt. 

 Udział w konferencji ogólnopolskiej z wystąpieniem w języku polskim: 4 pkt. 

Nie uwzględnia się udziału w konferencjach studenckich, konferencje doktorancko-studenckie 

uwzględnione są tylko jeżeli mają charakter naukowy oraz zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy. 
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Uczestnictwo w konferencji powinno być potwierdzone przez dołączenie kserokopii programu 

konferencji z nazwiskiem doktoranta oraz tytułem referatu, zaświadczeniem potwierdzającym 

czynne uczestnictwo doktoranta w konferencji. 

W przypadku udziału doktoranta w jednej konferencji z kilkoma wystąpieniami – konferencja 

(wystąpienie) zostanie ocenione jeden raz. 

Konferencją naukową nie jest uczestniczenie w seminariach, wykładach, itp. 

 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych np.. grant 

promotorski, granty lub projekty badawcze zlecane przez NCN, CRH, PAN, MEiN lub 

kierownictwo w takim grancie (jeśli pierwotnie wg zawartej umowy realizacja grantu 

zakłada jego wykonanie w okresie dłuższym niż rok): 20 pkt. 

 Udział bądź uczestnictwo (wykonawstwo) w grancie lub projekcie badawczym 

przyznawanym w drodze konkursu zewnętrznego ze środków zewnętrznych np. grant 

promotorski, granty lub projekty badawcze zlecane przez NCN, CRH, PAN, MEiN:  

10 pkt. 

 Uzyskanie projektu lub grantu w których stroną są zagraniczne ośrodki akademickie:  

15 pkt. 

 Udział bądź uczestnictwo w projekcie badawczym lub grancie, w którym stroną jest 

zagraniczny ośrodek akademicki: 7,5 pkt. 

 Uzyskanie projektu lub grantu finansowanego ze środków zewnętrznych w drodze 

konkursu wewnętrznego np.. granty lub projekty organizowane przez instytucje unijne, 

granty lub projekty finansowane ze środków instytucji samorządowych, rządowych lub 

kierownictwo w takim projekcie lub grancie (jeśli pierwotnie wg zawartej umowy 

realizacja projektu lub grantu zakłada jego wykonanie w okresie dłuższym niż 9 miesięcy 

): 10 pkt. 

 Udział bądź uczestnictwo (wykonawstwo) w projektach lub grantach finansowanych ze 

środków zewnętrznych przyznawanym w drodze konkursu wewnętrznego np. granty lub 

projekty organizowane przez instytucje unijne, granty lub projekty finansowane ze 

środków instytucji samorządowych, rządowych: 5 pkt. 

 Uzyskanie grantu lub projektu finansowanego ze środków UMCS np. grant przyznany 

przez Dziekana lub Rektora: 5 pkt. 

 Udział w grantach lub projektach finansowanych ze środków UMCS np. grant przyznany 

przez Dziekana lub Rektora: 2,5 pkt. 

 Złożenie wniosku (np. wnioski badawcze ze środków zewnętrznych, gdzie stroną 

jest zagraniczny ośrodek akademicki) – 3 p.pkt.  

 Staż naukowy (5 pkt.)  

 Staże związane z dyscypliną (np. instytucje Unii Europejskiej, redakcje, jednostki 

dyplomatyczne  - (5 pkt.)   

Samodzielne uzyskanie przez doktoranta dofinansowania na projekt badawczy (w tym grant) musi 

zostać poświadczone kserokopią decyzji o przyznaniu grantu lub projektu badawczego. Grant lub 

projekt badawczy musi posiadać numer. 

W przypadku udziału w projekcie badawczym (grancie) kierownik grantu określa pisemnie 

rzeczywisty udział doktoranta w wykonywaniu grantu w danym roku (w procentach). Pismo to 

należy dołączyć do wniosku. Doktorant musi figurować w umowie grantowej lub projektu 

badawczego jako Wykonawca, Kierownik projektu. Brak nazwiska doktoranta w umowie 

skutkuje nieprzyznaniem punktów. 

Uwzględnione są wyłącznie granty o charakterze naukowym. Uznawane są jedynie granty  

i projekty badawcze. Granty na zakup sprzętu komputerowego, audio-video, organizację 
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konferencji, wynagrodzenie dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich (dotyczy osób 

realizujących granty), opłacenie kosztów przejazdów i pobytów gości krajowych i zagranicznych 

oraz druk wydawnictw pokonferencyjnych oraz wydawnictw okolicznościowych nie są 

punktowane. 

Grantem lub projektem badawczym nie jest również ukończenie szkoleń, kursów, uczestniczenie 

w przedsięwzięciach nie mających charakteru naukowego. Granty i projekty badawcze 

realizowane przez doktoranta powinny mieścić się w zainteresowaniach badawczych doktoranta  

oraz korespondować z tematem przewodu doktorskiego. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  
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Kryteria oceny  osiągnięć  na Wydziale Prawa i Administracji 

 

§ 14 
PUBLIKACJE NAUKOWE (MAX. 40 PKT.): 

Za publikacje naukowe uznaje się takie publikacje, które zostały opublikowanie lub 

złożenie do druku w ciągu poprzedniego roku akademickiego od ostatniego wniosku publikacji 

naukowej. Dana publikacja może zostać zgłoszona we wniosku TYLKO raz w trakcie trwania 

studiów doktoranckich. Publikacja powinna zawierać afiliację doktoranta. 

Publikacje w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski (oprócz języka 

angielskiego). Brak dołączonego tłumaczenia skutkuje odmową przyznania punktów za dane 

osiągnięcie. 

Potwierdzeniem publikacji złożonej/oddanej do druku jest zaświadczenie o jej przyjęciu 

do druku wystawione przez redakcję naukową czasopisma oraz tekst przesłanego artykułu.  

W przypadku opublikowanej publikacji potwierdzeniem jest wydruk/kserokopia strony 

tytułowej, stopki, spisu treści czasopisma/monografii oraz pełnego tekstu artykułu z publikacji.  

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie 

wydawnictw: punktacja zgodnie z wykazem wydawnictw, tj. odpowiednio 200/80 pkt,  

a w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscypliny naukowej 

należącej do dziedziny nauk społecznych punktacja powiększona wartość z wykazu,  

tj. odpowiednio 200 pkt + 50% lub 80 pkt + 25% 

 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw: 20 pkt 

 Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w 

wykazie wydawnictw o wartości 200 pkt: 50 pkt, a w przypadku działalności naukowej 

prowadzonej w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk społecznych – 

75 pkt 

 Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie 

wydawnictw o wartości 80 pkt: 20 pkt 

 Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone  

w wykazie wydawnictw o wartości 20 pkt: 5 pkt 
 Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub w materiałach konferencyjnych 

zamieszczonych w wykazie: punktacja zgodnie z wykazem, tj. 200/140/100/70/40/20 pkt  

 Artykuł w czasopiśmie naukowym spoza wykazu: 5 pkt 

 Glosa: 1/2 wartości punktowej określonej dla publikacji w danym czasopiśmie lecz nie 

mniej niż 3 pkt. 

 Publikacja w czasopiśmie internetowym: 2 pkt. 

 Publikacja w internetowym serwisie branżowym: 1 pkt. 

 Publikacja w materiałach pokonferencyjnych: 1 pkt. 

 Sprawozdanie z konferencji: 1 pkt. 

 Redakcja naukowa monografii wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie 

wydawnictw o wartości 200 pkt: 100 pkt, a w przypadku działalności naukowej 

prowadzonej w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk społecznych – 

150 pkt 

 Redakcja naukowa monografii wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie 

wydawnictw o wartości 80 pkt: 20 pkt 

 Redakcja naukowa monografii wydanej przez wydawnictwo niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw o wartości 20 pkt: 5 pkt 

 

Oceniając publikację, Komisja przyznaje dodatkowo 1 punkt, jeżeli publikacja została napisana  

w języku obcym (nie dotyczy publikacji w czasopismach zagranicznych). 

W przypadku współautorstwa publikacji punkty dzieli się proporcjonalnie według wkładu pracy 

współautorów. W przypadku niemożliwości ustalenia wielkości wkładu pracy  

(i braku stosownej umowy między współautorami) liczbę punktów dzieli się równo pomiędzy 
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współautorów. W przypadku współredakcji publikacji, liczba punktów dzieli się równo 

pomiędzy współredaktorów. 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH (MAX. 25 PKT.) 

 Udział w konferencji krajowej lub zagranicznej (bez referatu): 1 pkt. 

 Udział w konferencji z wygłoszonym referatem: 

- zagranicznej 8 pkt. 

- międzynarodowej w Polsce 5 pkt. 

- krajowej z wygłoszonym referatem 3 pkt. 

W przypadku współautorstwa referatu punkty dzieli się proporcjonalnie według wkładu pracy 

współautorów. W przypadku niemożliwości ustalenia wielkości wkładu pracy (i braku stosownej 

umowy między współautorami) liczbę punktów dzieli się równo między współautorów. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 25 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

 

UDZIAŁ DOKTORANTA W PROJEKTACH (W TYM W GRANTACH) BADAWCZYCH 

(MAX. 40 PKT.) 

 Udział w projektach, grantach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych: do 

40 pkt. 

 Udział w projektach, grantach badawczych finansowanych ze środków UMCS: do 10 pkt. 

 Złożenie wniosku o grant ze środków zewnętrznych: 5 pkt. 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 40 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  

KRYTERIA OCENY  OSIĄGNIĘĆ – PUNKTACJA ZA POZOSTAŁE FORMY 

DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ DOKTORANTA (MAX.15 PKT.) W ODNIESIENIU DO 

WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW: 

 

§ 15 

 

 Członkostwo w towarzystwach naukowych, organizacjach naukowych, stowarzyszeniach, 

doktoranckich kołach naukowych, studenckich kołach naukowych i doktoranckich 

porozumieniach branżowych: 

Krajowe: 

- zwykłe 1 pkt, 

- funkcyjne 3 pkt, 

Zagraniczne: 

- zwykłe 3 pkt, 

- funkcyjne 5 pkt. 

 Funkcje pełnione w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji, debat, paneli 

eksperckich, wykładów otwartych:  

Krajowe: 

- pomoc przy organizacji 1 pkt, 

- funkcje koordynacyjne 3 pkt, 

- koordynator główny 5 pkt, 

Zagraniczne: 

-  pomoc przy organizacji 3 pkt, 

- funkcje koordynacyjne 5 pkt, 

- koordynator główny 7 pkt. 

 Udział w różnych formach działalności popularnonaukowej (np. Dzień ….., Drzwi 

Otwarte, Festiwal Nauki, prowadzenie/organizacja warsztatów, plenery, festiwale, 

wyjazdy promocyjne ): 4 pkt.  

 Nagrody i wyróżnienia za udział w konferencjach: 

- krajowych 3 pkt,  

- zagranicznych 5 pkt. 

 Redakcja/współredakcja czasopisma naukowego (tomu, serii wydawniczej, monografii):  

5 pkt. (jeżeli punkty nie zostały uznane i policzone w kategorii publikacje) 
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 Wolontariat na rzecz UMCS: max. 3 pkt. 

 Udział w badaniach terenowych w formie wolontariatu (tylko nauki ścisłe): 

- ogólnopolskich 4 pkt, 

- międzynarodowych 5 pkt. 

 Dodatkowe osiągnięcia sportowe/artystyczne 1-6 pkt (punktowane są miejsca od 1 do 6),  

w przypadku osiągnięć sportowych punktowane jest zajęcie miejsca od 1 do 6 (dotyczy to 

indywidulanych i drużynowych zawodów) w:  

Akademickich Mistrzostwach Polski (klasyfikacja generalna),  

Akademickich Mistrzostwach Polski (klasyfikacja typów uczelni),   

Akademickich Mistrzostwach Województwa (klasyfikacja generalna),  

Igrzyskach olimpijskich/uniwersjadach/akademickich mistrzostwach 

świata/mistrzostwach świata,   

Mistrzostwach kraju,   

Mistrzostwach kontynentu/akademickich mistrzostwach kontynentu,   

Pucharze świata/Pucharze kontynentu,  

Pucharze kraju,  

Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS osób niepełnosprawnych,   

Igrzyskach paraolimpijskich. 

 

W przypadku przekroczenia przez doktoranta maksymalnej liczby punktów tj. 15 – 

stosuje się przelicznik proporcjonalny.  


