
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego 

doktorantom UR w Krakowie 

 

Kryteria  

oceny punktowej aktywności  naukowej doktoranta ubiegającego się  

o zwiększenie stypendium doktoranckiego  

Kryteria Punkty 

I. Rok kalendarzowy 

 

1. Opublikowane, recenzowane prace z listy MNiSzW: A, B i C 1  

2. Rozdział w monografii 2 

3. Inna publikacja recenzowana w języku polskim   

4. Inna publikacja recenzowana w języku innym niż polski  

5. Publikacje popularno-naukowa (niezależnie od ich liczby) 

 

II. Rok akademicki 

 

6. Aktywne uczestnictwo w konferencji krajowej (w języku 

polskim)3 

7. Aktywne uczestnictwo w konferencji międzynarodowej (w 

języku innym niż polski)   

8. Kierownik grantu4        

9. Wykonawca grantu4       

10. Złożenie wniosku grantowego5     

11. Staż naukowy  –  co najmniej 4 tygodnie6   

12.  Wyjazd naukowy (rejestrowany przez Uczelnię)7  

13. Aktywne uczestnictwo w kole naukowym8    

14. Działalność organizacyjna – za każde wydarzenie9   
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1Punkty przyznawane za publikacje w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A, B 

lub C wykazu MNiSZW – zgodnie z listą obowiązującą na rok wydania publikacji. W 

przypadku doktorantów IV roku punkty będą przyznawane na podstawie numeru DOI (nie 

dotyczy I, II, III roku). 
2 Rozdziałami w monografii naukowej nie są publikacje pokonferencyjne, wydane w formie 

elektronicznej,  książki lub odrębnego tomu.        

Dokumentując autorstwo rozdziału w monografii należy dołączyć: pierwszą stronę 

monografii, stronę z wykazem recenzentów, nakładem i indeksem, spis treści dot. 

rozdziału,  
3 Przez aktywne uczestnictwo rozumie się wygłoszenie prezentacji lub zaprezentowanie 

posteru. Należy złożyć co najmniej 2 dokumenty wskazujące prelegenta. Obowiązkowe jest 

przedstawienie certyfikatu lub dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez organizatora 

konferencji potwierdzające aktywne uczestnictwo. Drugim dokumentem musi być 

streszczenie (wraz ze stroną tytułową książki, w której jest ono zamieszczone), lub faktura 

lub delegacja lub program konferencji.  



W przypadku więcej niż jednego autora prezentacji, posteru w gestii doktoranta leży 

udokumentowanie jego aktywnego udziału. Jeżeli nie można jednoznacznie wskazać 

prelegenta, liczba punktów będzie dzielona przez liczbę autorów. 
4 Punkty są przyznawane kierownikowi, wykonawcy w każdym roku trwania grantu. 
5 W przypadku otrzymania grantu (kierownik lub wykonawca grantu) nie przyznaje się punktów 

za złożenie wniosku grantowego. 
6 Na staż naukowy doktorant winien być kierowany przez opiekuna naukowego lub kierownika 

katedry, potwierdzony stosownym dokumentem. Staż naukowy musi odbywać się w jednostce 

naukowej 
7 Wyjazd naukowy – inny niż konferencja. Wyjazd rejestrowany przez Uczelnię w ramach 

programu np. COST, CEEPUS i in., poświadczony stosownym dokumentem. 
8 Przez aktywne uczestnictwo uważa się prace w kole naukowym związane z pełnieniem funkcji 

opiekuna naukowego (dot. II-IV roku)- potwierdzone przez osobę upoważnioną; wystąpienie 

przygotowane w ramach koła przez studenta I, II stopnia studiów lub studenta jednolitych studiów 

magisterskich (dot. I roku) – potwierdzone przez opiekuna koła naukowego (imię i nazwisko 

opiekuna naukowego, tytuł wystąpienia, nazwa i data konferencji). 
9 Maksymalnie 3 wydarzenia związane z naukową– potwierdzone stosownymi dokumentami. 
 

Pozycje 1-5 rozpatrywane zgodnie z rokiem wydania, za poprzedni rok kalendarzowy, 

poprzedzający rok złożenia wniosku. 

 

Pozycje 6-14 rozpatrywane zgodnie z rokiem akademickim, poprzedzającym rok złożenia 

wniosku. 

 

Dokumentacja wniosku powinna być należycie uporządkowana zgodnie 

z numeracją ww. kryteriów - załączniki powinny być ponumerowane. 

Autorstwo i tytuł artykułu powinien być należycie wyeksponowany, celem 

usprawnienia weryfikacji przez Komisję. 
 


