
i 
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z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

 

 

Wydział Fizyki 

Uprawnionymi do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego są doktoranci, którzy 

wyróżniali się w pracy naukowej w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku, w 

którym przedstawiany jest wniosek. 

Osiągnięcia doktoranta punktowane są według następujących zasad: 

1. Publikacje doktoranta w renomowanych czasopismach naukowych i w pracach 

zbiorowych oraz recenzje prac naukowych i przekłady: 

Liczba punktów P przyznawana za daną publikację obliczana jest według wzoru: 

P = w1• w2' Lp Gdzie: w1 - 

jest wagą zależną od liczby autorów danej publikacji: 

 

 

Liczba autorów Wi 

1 1,2 

2,3 1 

4,5 0,8 

6-10 0,6 

>10 0,5 

w2 - jest wagą zależną od pozycji doktoranta na liście autorów: 

Miejsce na liście autorów* waga 

1-3 1 

dalsze niż 3 0,8 

autor korespondencyjny 1 

* W przypadku, gdy autorzy na liście umieszczeni są w porządku alfabetycznym, przyznaje się wagę 

w2 = 1 niezależnie od pozycji doktoranta. Sytuacja ta dotyczy tylko wydawnictw, gdzie obligatoryjnie 

stosuje się alfabetyczny porządek ustalania kolejności autorów. 

Lp - ustala się według następujących zasad: 

Rodzaj publikacji naukowej Liczba punktów 

artykuły naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal 
Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

zgodna z aktualną punktacją 
podawaną przez MNiSW na 

liście A. 

artykuły naukowe w czasopismach spoza bazy Journal Citation 
Reports (pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie) 
znajdujące się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

zgodna z aktualną punktacją 
podawaną przez MNiSW na 

liście B. 
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Do stypendium uwzględniane są tylko publikacje wydane w roku sprawozdawczym. Obowiązuje data wydania elektronicznego 

(available on-line), a w przypadku gdy czasopismo nie wydaje publikacji elektronicznie lub gdy nie ma możliwości sprawdzenia tej 

daty, obowiązuje data wydrukowania na papierze. W przypadku autorstwa więcej niż jednego rozdziału w monografii, suma 

uzyskanych punktów nie może być wyższa niż liczba punktów, jaką można uzyskać za całą monografię. 

Abstrakty konferencyjne nie stanowią punktowanej publikacji naukowej. 

2. Udział w konferencjach naukowych krajowych albo zagranicznych z referatem lub 

posterem: 

y Za każdą konferencję, która odbyła się w okresie sprawozdawczym i w której doktorant 

uczestniczył, bądź na której prezentowane były wyniki, których był 
współautorem, otrzymuje on następującą liczbę punktów: 

 

Wygłoszenie referatu oznacza, że wnioskujący o stypendium osobiście wygłosił referat. Punktowane są konferencje (kongresy, 

sympozja, workshopy), których uczestnicy pochodzą z co najmniej 5 różnych jednostek naukowych. Konferencja posiada zasięg 

międzynarodowy jeżeli referaty prezentuje na niej przynajmniej 10 uczestników z zagranicznych placówek naukowych lub 

badawczych, a oficjalnym językiem konferencji jest język angielski (ewentualnie inny język obcy) i w tym języku publikowane są 

abstrakty. Doktorant zobowiązany jest dołączyć kopię abstraktu lub kopię certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w konferencji 

oraz formę prezentacji. W przypadku konferencji międzynarodowych konieczne jest udokumentowanie obecności przynajmniej 10 

zagranicznych prelegentów poprzez dołączenie listy uczestników zamieszczonej w książce abstraktów bądź na stronie 

internetowej konferencji, z podaniem linku do tej strony). Brak załączonego wykazu zagranicznych prelegentów skutkować będzie 

punktowaniem takiej konferencji jako krajowej. 

książka naukowa (monografia) w języku angielskim 20 

rozdział w książce naukowej (monografii) w języku angielskim 4 

książka naukowa (monografia) w języku innym niż angielski 10 

rozdział w książce naukowej w języku innym niż angielski 2 

publikacje inne w języku angielskim 2 

publikacje inne w języku innym niż angielski 1 

redakcja pracy zbiorowej w języku angielskim 2 

redakcja pracy zbiorowej w języku innym niż angielski 1 

Rodzaj Rodzaj udziału w konferencji Liczba 

punktów 

A wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 7 

B współautorstwo referatu lub poster na konferencji mię dzynarodowej 3 

C wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 3 

D współautorstwo referatu lub poster na konferencji krajowej 2 

E uczestnictwo w konferencji międzynarodowej lub krajowej, bez referatu 
lub posteru 

1 
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3. Udział w projektach badawczych (jednorazowo na cały okres studiów bez względu na czas 

trwania grantu): 

 

4. Stypendia, staże zagraniczne i krajowe oraz wyjazdy na seminaria, szkoły/szkolenia itp. w 

innych jednostkach (w okresie sprawozdawczym): 

 

5. Wdrożenia i patenty: 

 

6. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną, opieka nad kołem naukowym lub jego sekcją, 

opracowanie programu dydaktycznego: 

 

 

Rodzaj Rodzaj projektu badawczego i sprawowana funkcja Liczba 

punktów 

A kierownik grantu MNiSW, NCN, NCBR, FNP, UE, międzynarodowego 6 

B wykonawca w grancie MNiSW, NCN, NCBR, FNP, UE, 
międzynarodowym 

5 

C kierownik grantu międzyuczelnianego 4 

D wykonawca w grancie międzyuczelnianym 3 

E kierownik grantu wydziałowego, kierownik grantu obliczeniowego 2 

F wykonawca w grancie wydziałowym, wykonawca w grancie 
obliczeniowym 

1 

Rodzaj Rodzaj i czas trwania Liczba 

punktów 

A staż zagraniczny długoterminowy (powyżej 1 miesiąca) 4 

B staż zagraniczny krótkoterminowy (do 1 miesiąca) 3 

C staż krajowy długoterminowy (powyżej 1 miesiąca) 3 

D staż krajowy krótkoterminowy (do 1 miesiąca) 2 

E szkolenie, szkoły letnie, kursy, itp., wygłoszenie seminarium poza 
Wydziałem Fizyki UAM oraz wygłoszenie seminarium wydziałowego 

1 

UWAGA: W punkcie tym nie uwzględnia się uczestnictwa w seminariach przewidzianych programem studiów, m.in. w 

seminarium zakładowym. 

Rodzaj Rodzaj Liczba 

punktów 

A wdrożenia w przemyśle 8 

B patenty 10 

Rodzaj Rodzaj pracy dydaktycznej Liczba 

punktów 

A opieka nad studenckim kołem naukowym lub jego sekcją 2 

B opieka nad praktykami studenckimi 1 

C prowadzenie zajęć lub udział w zajęciach (liczba 

godzin)/10* 

* Uwaga! Liczba godzin będąca podstawą do obliczenia punktów możliwych do uzyskania w punkcie D nie może przekroczyć 

90 godzin. 


