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Wydział Neofilologii
Doktorantów pierwszego roku studiów ocenia się na podstawie wyników rekrutacji.
Doktorantów po pierwszym roku studiów ocenia się na podstawie poniższych
kryteriów.

REALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH I ZAANGAŻOWANIE W BADANIA W JEDNOSTCE
PROWADZĄCEJ STUDIA
Publikacja naukowa
(uznawana na podstawie przedłożonego egzemplarza lub kopii publikacji, albo zaświadczenia
redakcji czasopisma lub wydawnictwa o przyjęciu tekstu do druku)
publikacja w czasopiśmie z listy JCR lub ERIH

15

publikacja w czasopiśmie z listy MNiSW

10

monografia (z recenzentem naukowym, powyżej 6 arkuszy wyd.)

25

publikacja w czasopiśmie niepunktowanym (powyżej 1/2 arkusza)

5

publikacja w monografii zbiorowej (powyżej 1/2 arkusza)

5

recenzja w czasopiśmie punktowanym

3

recenzja w innym czasopiśmie

1,5

Przekład tekstu
książka (powyżej 6 arkuszy - naukowa lub popularyzatorska, tłumaczenie literackie)

10

artykuł naukowy, tekst lub zbiór tekstów literackich (powyżej 1/2 arkusza), artykuł
popularyzatorski

3

Udział w konferencji
z referatem lub plakatem

3

jako zaproszony prelegent

5

Projekty badawcze
Udział w projekcie badawczym finansowanym spoza UAM
w charakterze kierownika (własny projekt)

10

w charakterze oficjalnego (wskazanego imiennie w projekcie) wykonawcy

4

w charakterze współpracownika (na podstawie zaświadczenia kierownika projektu)

3

Udział w dowolnym projekcie badawczym pracownika WN UAM (na podstawie
zaświadczenia kierownika projektu)

2

Zdobycie indywidualnego grantu badawczego

5

Złożenie projektu grantu badawczego do NCN lub NPRH

3

Złożenie wniosku o grant na projekt badawczy do innej agendy (w zależności od złożoności
wniosku i od treści innych składanych równolegle lub wcześniej wniosków)

1-3

PRACA DYDAKTYCZNA
Opracowanie

1
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sylabusa

2

skryptu (powyżej 4 arkuszy)

4

Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
60 godzin

8

90 godzin

12

POSTĘPY W PRACY NAD DYSERTACJĄ
Ocena opiekuna lub promotora powinna uwzględniać:
postęp w gromadzeniu materiału badawczego (dla prac empirycznych)
postęp w gromadzeniu literatury przedmiotu i zapoznawaniu się z nią
postęp w opracowaniu metod i technik do badań własnych
postęp w tworzeniu tekstu dysertacji
Ocena powinna się odnosić do relacji między postępami planowanymi a rzeczywistymi
w danym roku akademickim
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