Punktacja poszczególnych osiągnięć doktoranta stosowana w kryteriach przyznawania stypendiów
wszystkich typów: doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów

I Postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej maks. 20 punktów za dany rok akademicki
II Średnia ocen za rok akademicki według skali: bdb (5) – 10 pkt., db+ (4,5) - 9 pkt.; db
( 4) - 8 pkt.; dst+ (3,5) - 7.; dst (3) - 6 pkt.
III Postępy w pracy naukowej w tym:
1. Publikacja książki naukowej - 15 pkt. za każdą
2. Artykuł w czasopiśmie naukowym z listy czasopism punktowanych MNiSW – 6 pkt. za
każdą (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym)
3. Publikacja w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową – 4 pkt.
za każdą (+ 2 pkt. za publikację w języku obcym)
4. Publikacja w czasopiśmie studenckim, doktoranckim wydawanym przez koła naukowe,
stowarzyszenia – 3 pkt. za każdą
5. Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy MNiSW - 3 pkt. za każdą
6. Recenzja naukowa w czasopiśmie recenzowanym wydawanym przez jednostkę naukową 2 pkt. za każdą
7. Recenzja w niepunktowanym czasopiśmie – 1 pkt. za każdą
8. Hasło słownikowe – 1 pkt za każde
9. Edycja krytyczna tekstu/ redakcja naukowa 5 pkt. za każdą
10. Rozdział w książce naukowej lub monografii zbiorowej (recenzowanej) – 4 pkt. za każdy
(+ 2 pkt. za publikację w języku obcym)
11. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy - 4 pkt. za każdy
12. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski -2 pkt. za każdy
13. Udział w grancie:
A) międzynarodowym - 5 pkt. za każdy ( + 5 pkt. za kierownictwo grantem)
B) krajowym (NCN, NPRH, Diamentowy grant itp.) 3 pkt. za każdy ( + 5 pkt. za
kierownictwo grantem)
C) konkursie wydziałowym (DSC, TD UJ itp.) – 1 pkt. za każdy
14. Referat na konferencji naukowej międzynarodowej – 4 pkt. za każdy
15. Referat na konferencji naukowej krajowej – 3 pkt. za każdy
16. Referat na konferencji studencko-doktoranckiej lub doktoranckiej ( krajowej lub
międzynarodowej) – 2 pkt.za każdy
17. Organizacja lub współorganizacja konferencji – 2 pkt.
18. Funkcje redaktorskie:
- pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma – 4 pkt
- pełnienie funkcji sekretarza redakcji – 3 pkt
- praca w redakcji czasopisma – 2 pkt
19. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku humanistycznym lub z zakresu nauk
społecznych lub innych kierunków związanych z tematem pracy doktorskiej, po uzyskaniu
zgody kierownika studiów – 5 pkt. *
20. Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy - 2 pkt. za każdy

21. Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy – 4 pkt. za każdy
22. Kurs językowy -2 pkt. za każdy
23. Szkoła letnia lub zimowa – 2 pkt. za każdą
IV Działalność dydaktyczna (łączny wymiar praktyk uwzględniany w punktacji wynosi
nie więcej niż 90 godz. ) :
1. Prowadzenie zajęć ze studentami (lub uczniami**) poświadczone przez władze jednostki, w której
zajęcia zostały przeprowadzone:
10 – 30 godz.: 2 pkt.; 31 – 60 godz.: 4 pkt.; 61 – 90 godz.: 6 pkt.:
2. Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć ze studentami poświadczone przez prowadzącego zajęcia
samodzielnego pracownika naukowego:
10 – 30 godz.: 1 pkt.; 31 – 60 godz.: 2 pkt.; 61 – 90 godz.: 3 pkt.
3. Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta na podstawie protokołu z hospitacji
przeprowadzonej przez samodzielnego pracownika nauki lub osobę uprawnioną w jednostce
oferującej zajęcia, z odnotowaną oceną :
ocena 5,0: 4 pkt.; ocena 4,5: 3 pkt.; ocena 4,0: 2 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę
brany jest tylko jeden protokół z hospitacji, przedstawiony przez doktoranta.
4. Ocena uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć ze studentami na podstawie opinii
wystawionej przez prowadzącego zajęcia samodzielnego pracownika naukowego z odnotowaną
oceną:
ocena 5,0: 2 pkt.; ocena 4,5: 1,5 pkt.; ocena 4,0: 1 pkt; niższa ocena nie jest punktowana; pod uwagę
brana jest tylko jedna opinia.

ŁĄCZNIE PUKTÓW:
*Decyduje data wydania dyplomu ukończenia studiów - punkty przyznawane są jeden raz w danym roku akademickim
**Zajęcia nieakademickie mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu po konsultacji z kierownikiem studiów i za jego zgodą
uzyskaną na początku semestru, w którym maja się odbywać. Należy skonsultować możliwość uzyskania pisemnej oceny z
jednostki zatrudniającej

