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KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW 

  

I. ŚREDNIA WAŻONA OCEN   

 
1. Zgodnie z § 18 ust. 4. w przypadku przedłużenia studiów doktoranckich nie uwzględnia się punktacji za średnią ocen. 

  

średnia ocen  pkt  
4,50 – 4,60  2 

4,61 – 4,80 4 

4,81 – 5,00  6 

  

 

 II.  OSIĄGNIĘCIA   

  
UWAGA! Jeżeli zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa poniżej, osiągnięcia nie będą punktowane. Każde 

zaświadczenie musi zawierać: datę zaistnienia danego wydarzenia oraz istotne dla oceny wniosku informacje.  

  

  

  

FILAR PIERWSZY – osiągnięcia naukowe  

  
1. Poniższe osiągnięcia muszą być zgodne z kierunkiem dyscypliną, na którym doktorant ubiega się o stypendium.   

2. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosku nie mogą być zrealizowane w ramach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

3. Każde z osiągnięć może być wykorzystane w staraniach o stypendium tylko raz. Przy ocenie nie uwzględnia się powielanych osiągnięć (powielane osiągnięcia nie mogą stanowić 

podstawy do przyznania punktów, np. przedruk artykułu w innym czasopiśmie lub zbieżny temat referatu prezentowany na innych konferencjach). 

4. Uwzględnia się jedynie publikacje, które zostały afiliowane (tj. przynależność autora do danej instytucji badawczej została zaznaczona poprzez dopisanie nazwy jednostki naukowej 

przy imieniu i nazwisku autora pracy) do AIK.  

5. Publikacja w formie elektronicznej podlega punktacji, jeśli spełnia te same wymogi co publikacja w formie papierowej. 
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1. Publikacje 

  

kod  osiągnięcie  pkt  komentarz  potwierdzenie  

D.1 monografia 

naukowa 
autorstwo Ilość pkt z 

listy 

MEiN x 

100% 

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. 

 

Kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce nazwa 

czasopisma lub książki, data wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został 

nadany) zaświadczenie wydawcy. 

D.2 współautorstwo Ilość pkt z 

listy 

MEiN x 

100% 

podzielone 

przez 

liczbę 

autorów* 

Kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce nazwa 

czasopisma lub książki, data wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został 

nadany) zaświadczenie wydawcy. 

D.3 rozdział w monografii naukowej Ilość pkt z 

listy 

MEiN x 

100% 

Opracowanie naukowe, minimum 1 

arkusz wydawniczy. 
 

Jeżeli występuje współautorstwo, 

punkty dzieli się przez liczbę 

autorów. 

Elektroniczna wersja/skan artykułu/potwierdzenie akceptacji przez 

recenzentów i redakcję (potwierdzenie „przyjęcia do druku”) ze wszystkimi 

metadanymi monografii i wskazaną datą publikacji. 

D.4 artykuł naukowy w czasopiśmie z 

listy czasopism punktowanych 
Ilość pkt z 

listy 

MEiN x 

100% 

Do czasopism punktowanych zalicza 

się czasopisma z listy MEiN oraz z 

listy filadelfijskiej. 

Jeżeli występuje współautorstwo, 

punkty dzieli się przez liczbę 

autorów. 
 

Elektroniczna wersja/skan artykułu/potwierdzenie akceptacji przez 

recenzentów i redakcję (potwierdzenie „przyjęcia do druku”) ze wszystkimi 

metadanymi czasopisma i wskazaną datą publikacji. 

D.5 artykuł w innym czasopiśmie 

naukowym lub rozdział w 

monografii opublikowanej przez 

wydawcę spoza listy MEiN 

5 Publikowane w repozytoriach 

naukowych, na stronach www lub 

wydane na nośnikach 

elektronicznych. 

Elektroniczna wersja/skan artykułu/potwierdzenie akceptacji przez 

recenzentów i redakcję (potwierdzenie „przyjęcia do druku”) ze wszystkimi 

metadanymi czasopisma i wskazaną datą publikacji. 
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Jeżeli występuje współautorstwo, 

punkty dzieli się przez liczbę 

autorów. 

D.6 publikacja w języku obcym 2 Do każdej z wyżej wymienionych 

publikacji dodaje się 2 pkt, jeżeli jest 

sporządzona w języku obcym. 

 

D.7 Przekład językowy artykułu 

naukowego 
3–9 Jeden artykuł 3 pkt, dwa artykuły – 6 

pkt, trzy i więcej – 9 pkt. 
 

 

D.8 Przekład językowy rozdziału w 

monografii naukowej 
3  

 

 

D.9 Przekład językowy monografii 

naukowej 
15   

D.10 Przekład językowy innej 

publikacji książkowej 
10   

D.11 Hasło encyklopedyczne 2 Hasło encyklopedyczne musi 

stanowić odrębną jednostką zbioru 

informacyjnego, składającą się z 2 

części - hasła, które pełni funkcję 

porządkującą lub funkcję 

wyszukiwawczą oraz tekstu je 

objaśniającego (treści artykułu). 

 

  

   

2. Konferencje naukowe 

Poprzez konferencję rozumie się: spotkanie naukowe, na którym wygłaszane są referaty w liczbie co najmniej 5 w ciągu dnia, oraz sympozja, spotkania eksperckie, sesje 

naukowe (punktowane w taki sam sposób, jak konferencje naukowe). Zasięg konferencji określa się następująco:  

  

kod  osiągnięcie  pkt  komentarz  potwierdzenie  

D.12 czynny udział w międzynarodowej 

konferencji 
8 

W szczególności referat, poster, prezentacja 

multimedialna, wykład 

Certyfikat/dyplom/zaświadczenie, które musi zawierać dane 

takie jak: imię i nazwisko, nazwę konferencji/seminarium, 

zasięg, datę, tytuł prezentacji/referatu/wykładu/poster/itp., 

kontakt do organizatora. W przypadku 

zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu nieposiadającego 

wskazanego zasięgu należy przedłożyć program oraz listę 

uczestników wraz z afiliacją. Wygłoszenie referatu na 

D.13 
 

czynny udział w ogólnopolskiej konferencji 
 

5 
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konferencji nie jest tym samym osiągnięciem co publikacja w 

monografii pokonferencyjnej. 

 

3. Projekty naukowe/badawcze, granty naukowe 

  

• Grant – realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych lub 

zagranicznych postępowań konkursowych i przetargowych. 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 (NCBiR, NCN, 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne o podobnym charakterze (ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji 

Europejskiej).  

• Projekt badawczy (naukowy) – praca badawcza angażująca co najmniej dwie osoby, wykonywana pod kierunkiem pracownika naukowego, posiadająca określony temat oraz 

zakres, zakończona publikacją efektów pracy w dowolnej formie (także na stronie internetowej).  

 

 

  

Kod  osiągnięcie  pkt  komentarz  potwierdzenie  

D.14 
 

kierownik projektu naukowego/badawczego 
 

30 
 

Nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej lub badań 

realizowanych w ramach programu studiów. 

Zaświadczenie z OSF/ZSUN/MEiN/NCN o byciu 

kierownikiem projektu, który został zaakceptowany. 

D.15 
 

czynny udział w projekcie 

naukowym/badawczym 
 

15 
 

Zaświadczenie od kierownika projektu/ opiekuna 

merytorycznego zawierające wykaz czynności realizowanych 

przez studenta, temat projektu, czas i miejsce realizacji, źródło 

finansowania, zasięg, informację od opiekuna. 

D.16 grant naukowy – udział w grupie badawczej 7 Zaświadczenie od kierownika grantu zawierające dane studenta 

(imię, nazwisko, kierunek i rok studiów), datę realizacji grantu 

wykaz obowiązków studenta w ramach realizacji grantu oraz 

kopię umowy. 
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FILAR DRUGI – osiągnięcia artystyczne  

  
UWAGA! Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosku nie mogą być zrealizowane w ramach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

  

1. Przeglądy, festiwale i konkursy artystyczne 

    

kod  osiągnięcie  pkt  komentarz  potwierdzenie  

D.17 I-III miejsce w konkursach, festiwalach lub 

przeglądach międzynarodowych 
9 

 

Zaświadczenie/dyplom/certyfikat wystawione przez instytucję 

realizującą przedsięwzięcie zawierający imię i nazwisko studenta, 

określenie rodzaju przedsięwzięcia, nazwę wydarzenia, nazwę 

grupy, datę i miejsce wydarzenia, zdobyte miejsce, wskazanie 

organizatora i kontaktu 

D.18 I-III miejsce w konkursach, festiwalach lub 

przeglądach ogólnopolskich 
6 

D.19 
 

I-III miejsce w konkursach, festiwalach lub 

przeglądach wojewódzkim 
3 
 

D.20 Działalność popularno-naukowa: publikacje 

książkowe/ artykuły/wystąpienia 

5/2/2   

 

 

 

 

FILAR TRZECI – osiągnięcia sportowe 

 

1. Olimpiady, konkursy sportowe 

 

kod osiągnięcie pkt komentarz potwierdzenie 

D.21 I-X miejsce w konkursach międzynarodowych 10 
wyniki w sportach, w których działają polskie 

związki sportowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

zaświadczenie organizatora zawierający imię i nazwisko studenta 

określenie rodzaju przedsięwzięcia, nazwę wydarzenia, datę i 

miejsce wydarzenia, zdobyte miejsce, wskazanie organizatora 
D.22 I-VI miejsce w konkursach ogólnopolskich 7 

Komisja stypendialna ma prawo przyznać do 10 pkt. za osiągnięcie niewymienione w powyższych kryteriach. 

Przykłady osiągnięć niepunktowanych:  

1. Średnia poniżej 4,5.  
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2. Publikacja o charakterze nienaukowym (w tym m.in. blog). 

3. Bierny udział w konferencjach / seminariach/ sympozjach.  

4. Udział w stażu.  

5. Publikacje recenzyjne oraz redakcja czasopisma naukowego niewymienionego w wykazie czasopism ogłaszanych przez MEiN. 

6. Osiągnięcie potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy.  

7. Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, warsztatów itp. 

8. Publikacje złożone do druku bez potwierdzenia akceptacji przez recenzentów i redakcję. 


