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Wydział Chemii  

 

Liczbę punktów, o której mowa w § 2 ust. 2 regulamin przyznawania  zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, na drugim i kolejnych latach 

studiów doktoranckich, stanowi suma liczb ustalonych w oparciu o poniższe zasady. 

1. Liczbę punktów N za aktywność naukową, w formie publikacji w czasopismach 

naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej oraz 

patentów i zgłoszeń patentowych, oblicza się z uwzględnieniem liczby punktów 

danego osiągnięcia Pi określonej zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 13 

lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) dla nauk ścisłych i 

inżynierskich oraz liczby autorów publikacji Ai, według wzoru: 

 

2. Liczbę punktów za aktywność naukową, w formie osobistego udziału 

w konferencjach naukowych ustala się następująco: 

a) prezentacja plakatu na konferencji krajowej – 0,5 pkt.; 

b) wystąpienie ustne na konferencji krajowej – 1,0 pkt.; 

c) prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej – 2,0 pkt.; 

d) wystąpienie ustne na konferencji międzynarodowej – 3,0 pkt.; 

przy czym punkty przyznaje się tylko za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia 

doktoranta. 

3. Liczbę punktów za aktywność naukową, w formie udziału w projekcie naukowym 

(np. granty NCN, NCBiR, FNP) ustala się następująco (można zgłosić 

maksymalnie 3 osiągniecia): 

a) kierowanie projektem – 4 pkt.; 

b) udział w charakterze wykonawcy – 1pkt.  

4. Liczbę punktów za aktywność naukową, w formie udziału w programach wymiany, 

stażach i praktykach naukowych (trwających co najmniej 1 miesiąc) przyznaje się 

następująco: 

a) pobyt w ośrodku krajowym - 2 pkt.; 

b) pobyt w ośrodku zagranicznym - 4 pkt.; 
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przy czym punkty przyznaje się tylko za trzy najwyżej punktowane osiągnięcia 

doktoranta. Kilka pobytów w tej samej jednostce traktuje się jako jeden pobyt, a 

okres ulega zsumowaniu. 

5. Liczbę punktów za aktywność dydaktyczną oblicza się z uwzględnieniem: 

a) oceny nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za prowadzenie zajęć 

dydaktycznych (od 0 do 3 pkt.) 

b) liczby godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych przez doktoranta (od 

0 do 9 pkt.), liczbę punktów oblicza się dzieląc liczbę godzin przez 10. 

6. Liczbę punktów za postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej oraz uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych (od 0 do 

5 pkt.) – ustala opiekun naukowy.  


