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Kryterium Charakterystyka Punkty 
Punkty 

doktoranta 

 
Numery 

załączników 
 

Sposób poświadczenia 

Średnia ocen 
4,5 - 4,99 1 

 
 Indeks 

5 2 
 

 Indeks 

Osiągnięcia 
naukowe - 
publikacje 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Publikacje w czasopiśmie z listy 
A MNiSW 

Jak punkty 
czasopisma  

 
Str. tytułowa lub  

e-mail z wydawnictwa o 
przyjęciu pracy do druku 

Artykuły w czasopiśmie z listy B 
MNiSW  (powyżej 2 stron 
samego tekstu) 

Jak punkty 
czasopisma  

 Jak wyżej 

Krótkie doniesienia w 
czasopiśmie z listy B MNiSW 
lub artykuły poniżej 2 stron 
tekstu (maksymalna suma 
punktów =  15) 

Połowa 
punktów 

czasopisma 
  Jak wyżej 

Inna publikacja naukowa (nie 
artykuł popularno-naukowy)  
posiadająca numer ISBN lub 
ISSN z wyłączeniem książki 
abstraktów, oraz tekstów 
niepełnych (maksymalna suma 
punktów = 2) 

1 
 

 
Jak wyżej 

 

Publikacja w czasopiśmie 
rozprowadzanym na terenie UŚ 
i artykuł popularno-naukowy 
(maksymalna suma punktów = 
2) 

1 
 

 Jak wyżej 

Osiągnięcia 
naukowe – 
monografie* 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Monografia naukowa lub 
rozdział w monografii, w której 
liczba autorów nie przekracza 3 

25   Jak wyżej 

Monografia naukowa 
wieloautorska lub rozdział w 
monografii wieloautorskiej, w 
której liczba autorów wynosi, 
co najmniej 4 

15   Jak wyżej 

Osiągnięcia 
naukowe – 
kierownik grantu 
(projektu 
naukowego) 

Międzynarodowe 20   
Umowa grantowa lub 
decyzja o przyznaniu 

Krajowe 15   

Uczelniane, wydziałowe 5   
Zaświadczenie opiekuna 
naukowego/promotora 

Osiągnięcia 
naukowe - udział 
w grantach 
(projektach 
naukowych) 
(wykonawca; 
maksymalnie 3 
granty) 

Międzynarodowe 12   

Umowa lub zaświadczenia 
kierownika grantu 

Krajowe 10   

Uczelniane, wydziałowe 3   
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Osiągnięcia 
naukowe – patent 
lub wzór użytkowy 
(charakter 
naukowy, 
związany z 
kierunkiem 
studiów) 

Zgłoszenie wynalazku lub 
wzoru 
użytkowego/przemysłowego 

5   

Potwierdzenie z Urzędu 
Patentowego RP 

Uzyskanie patentu lub prawa 
ochronnego na wzór 
użytkowy/przemysłowy 

15   

Osiągnięcia 
naukowe - 
konferencje 
(udział czynny: 
autorstwo lub 
współautorstwo; 
maksymalnie 5 
konferencji) 

Międzynarodowe - referat 6 
 

 

Materiały konferencyjne - 
strony zaw. nazwisko 

autora, tytuł prezentacji lub 
posteru, nazwa i termin 

konferencji lub certyfikat 

Międzynarodowe - plakat 4 
 

 

Krajowe - referat 5   

Krajowe - plakat 3   

Osiągnięcia 
naukowe - 
szkolenia i kursy 
naukowe 
związane z 
kierunkiem 
studiów 

Zagraniczne 4 
 

 

Zaświadczenie lub dyplom o 
ukończeniu kursu 

Krajowe 1   

Osiągnięcia 
naukowe - staże 
w jednostkach 
naukowych 
minimum tydzień 
(maksymalnie 3 
wyjazdy rocznie) 

Zagraniczne 8   

Jak wyżej lub wniosek 
wyjazdowy 

Krajowe 4 
 

 

Osiągnięcia naukowe - uzyskanie wyróżnienia 
Rektora, Ministerstwa, Marszałka Województwa itp. 

10 
 

 
Zaświadczenie o 

wyróżnieniu 

Postępy w 
przygotowaniu 
rozprawy 
doktorskiej 

Otwarcie przewodu 
doktorskiego 

1 
 

 Indeks 

Zaawansowanie realizacji pracy 
doktorskiej – w procentach tj. 
10%=0,1 pkt; 90%=0,9 pkt 
(wyłącznie doktoranci, którzy 
nie otworzyli przewodu 
doktorskiego) 

0-1   
Ocenia opiekun 

naukowy/promotor 

Działalność dydaktyczna - opieka merytoryczna nad 
kołem naukowym studentów 

2 
 

 
Zaświadczenie podpisane 

przez opiekuna koła 

Działalność dydaktyczna (inna) - prowadzenie zajęć 
w ramach dni promocji nauki, np. nocy biologów, 
olimpiady biologicznej, konferencji naukowych itp. 
(maksymalnie 10 aktywności) 

1 
 

 
Zaświadczenie od 

organizatora 

Działalność dydaktyczna – realizacja pensum 
dydaktycznego  

1   
Ocenia opiekun 

naukowy/promotor 

  
  

SUMA 
 

 
 

*  za monografię naukową uznaje się osiągnięcie naukowe spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 

27.12.2016, poz. 2154 §11. 
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ZASADY 

1. Maksymalny okres pobierania podstawowego stypendium doktoranckiego to 4 lata (8 

semestrów). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba, 

urodzenie dziecka), możliwe jest pobieranie stypendium doktoranckiego na przedłużeniu 

studiów przez jeden dodatkowy rok (łącznie 5 lat – 10 semestrów).  

2. W okresie przedłużenia studiów doktoranckich nie przysługuje prawo do stypendium rektora 

dla najlepszego doktoranta oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej. 

3. Każda wykazana aktywność musi być udokumentowana. Załączniki (poświadczenia) powinny 

być opisane i ponumerowane. Listę załączników należy dołączyć do wniosku. Załączniki 

złożone po terminie składania wniosków nie będą uwzględniane do obliczania punktacji.  

4. Każda publikacja może być przedstawiona tylko w jednym roku akademickim (jako przyjęta 

do druku lub po ukazaniu się).  

5. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list A oraz B MNiSW. 

6. Charakter międzynarodowy konferencji naukowej odbywającej się w Polsce należy 

potwierdzić np. załączając jej program. Międzynarodowa konferencja to taka, na której 

referaty wygłaszają osoby z minimum 5 różnych, zagranicznych ośrodków naukowych. 

Konferencje odbywające się za granicą nie wymagają potwierdzenia. 

7. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić maksymalnie jedno 

wystąpienie ustne oraz jeden poster. 

8. Wszystkie szkolenia i staże odbywające się w Polsce są uznawane za krajowe, niezależnie od 

ich statusu. 

9. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku doktorantów, o miejscu na 

liście rankingowej decyduje wartość oraz ilość publikacji z listy A MNiSW. W przypadku braku 

publikacji z listy A, kryterium decydującym będzie kierowanie lub udział w projektach 

badawczych. Ostateczna decyzja o miejscu na liście rankingowej jest podejmowana przez 

Wydziałową Komisję ds. Stypendiów na WBiOŚ. 

10. Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 5 do regulaminu (druk dla najlepszego doktoranta z 

danymi osobowymi i numerem konta).  

11. Wnioski niespełniające któregokolwiek z powyższych punktów oraz wnioski złożone po 

wyznaczonym terminie będą odrzucane ze względów formalnych.  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi warunkami i jestem świadom 

konsekwencji wynikających z niedopełnienia kwestii formalnych. 

 

  

 

      

Data i podpis doktoranta     Data i podpis opiekuna naukowego 
lub promotora 


