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Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

III. Średnia ocen z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich (minimalna średnia 
ocen 4,0) 
 
Suma punktów przyznawanych za średnią ocen (otrzymanie oceny – dostateczny, przy średniej 
ocen 4,0 lub wyższej nie eliminuje możliwości ubiegania się o stypendium) będzie obliczana na 
podstawie wzoru: 

10-9*(5-średnia) = suma punktów za średnią 
 

III. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

2. Aktywność naukowa 
2a. Publikacje (tylko recenzowane) – na podstawie przyjęcia do druku 

(przy max. 3 artykułach/rozdziałach prac pisanych z pracownikami, doktorantami z innego 
Wydziału, czy Uczelni punkty za artykuł nie są dzielone, w przypadku każdego kolejnego 
artykułu punkty są dzielone między autorami. W przypadku max. 3 artykułów/rozdziałów 
prac pisanych z pracownikami z tego samego Wydziału punkty za każdy artykuł/rozdział 
nie są dzielone między autorów, jeśli autor przedstawi oświadczenie, że jego wkład w prace 
wynosił co najmniej 25%. Takie oświadczenie powinno być poświadczone podpisem dok-
toranta i pierwszego autora pracy. W przypadku braku takiego oświadczenia lub w przy-
padku czwartej i kolejnej pracy punkty są dzielone między autorów Wydziału.) 

rodzaj publikacji liczba punktów suma punktów 
za dany typ publikacji 

redakcja pracy zbiorowej 4  
redakcja pracy zbiorowej w jęz. ob-
cym 5  

rozdział pracy zbiorowej 4  
monografia w j. polskim 20  
monografia w j. angielskim 25  
rozdział pracy zbiorowej w jęz. ob-
cym 5  

artykuł naukowy na liście JCR liczba punktów wg listy 
(do 50)  

artykuł naukowy na liście ERIH liczba punktów wg listy  
artykuł na liście MNiSW liczba punktów wg listy  
recenzje prac naukowych (publiko-
wane) 1  

przekłady publikowane 
- książka 
- artykuł 

 
10 
3 

 

czasopismo naukowe nie będące na 
listach 1  

monografia: strona tytułowa (wydawnictwo, recenzent, rok) + spis treści 
rozdział w pracy zbiorowej: strona tytułowa (wydawnictwo, recenzent, rok) + spis treści 
książki+ 1 strona artykułu 
artykuł w czasopiśmie: strona tytułowa (pełny tytuł czasopisma, wydawca) + spis treści 
numeru + 1 strona artykułu + wstępna informacja o tym , ile czasopismo ma punktów (bę-
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dzie weryfikowana) 
recenzja publikowana: strona tytułowa (pełny tytuł czasopisma, wydawca) + spis treści 
numeru + 1 strona artykułu lub 1 strona artykułu i ścieżka dostępu (adres internetowy) w 
przypadku internetowych czasopism naukowych; akceptowane wyłącznie recenzje liczące 
ponad 10 tys. znaków (ze spacjami) opublikowane w czasopismach punktowanych 
przekłady publikowane: j.w.  
publikacja w druku: oryginał pisma z podpisem i pieczątką redaktora (w tym informacja o 
liczbie stron/znaków/arkuszy) + 1 strona 

2b. Udział w konferencjach naukowych 

rodzaj konferencji liczba  
punktów 

suma punktów za dany typ 
konferencji 

międzynarodowa w języku obcym referat 4  
poster 2  

międzynarodowa w języku polskim referat 2  
poster 1  

ogólnopolska referat 2  
poster 1  

lokalna oraz studencko-doktorancka nie będą-
ca ogólnopolską referat 1  

Doktorant może przedstawić maksymalnie zaświadczenia o 3 konferencjach. 

Konferencja zostanie zaliczona jako międzynarodowa w języku obcym w sytuacji, gdy po-
świadczona będzie programem z pieczątką/podpisem organizatora, w którym widnieje tytuł 
referatu w języku obcym lub na podstawie zaświadczenia od organizatora, że referat był 
wygłoszony w języku obcym. W przeciwnym razie konferencja będzie uznana jako mię-
dzynarodowa w języku polskim. W przypadku konferencji ogólnopolskich lub lokalnych 
również wymagane jest zaświadczenie od organizatora lub poświadczenie programem, 
żadne inne poświadczeni a nie będą brane pod uwagę! 

Do zaświadczenia o konferencji załączony musi być abstrakt, w przypadku konferencji 
międzynarodowej w języku angielskim 

2c. Udział w projektach badawczych wg pełnionej funkcji (punkty otrzymuje się tylko je-
żeli grant jest realizowany co najmniej przez 4 m-ce w roku akademickim) 

rodzaj zaangażowania w grant liczba  
punktów 

suma punktów  
za dany typ 

grantu 

krajowy pochodzący z jednostek naukowo ba-
dawczych 

kierownik gran-
tu 6  

główny 
wykonawca 4  

wykonawca 2  

zagraniczny 

kierownik gran-
tu 9  

główny 
wykonawca 6  

wykonawca 3  

Jako granty punktowane uznajemy również granty promotorskie, w których jesteśmy głów-
nym wykonawcą. 
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Granty: oryginał pisma z podpisem i pieczątką kierownika można przedstawić zaświadcze-
nia o max 3 grantach 

2d. Stypendia i staże w zagranicznych instytucjach naukowych, badawczych 
(wg okresu trwania – czas trwania sumuje się, np. dwa wyjazdy 5 tygodniowe  
to nie dwa razy 4 punkty, ale jeden raz 4 punkty); 
staż powinien odbywać się pod opieką naukową i w instytucjach badawczych 

czas trwania stażu/stypendium liczba punktów suma punktów  
za dany typ grantu zagraniczny krajowy 

do 1 m-ca 2 1  
1-3 m-cy 4 2  

powyżej 3 m-cy 6 3  

staż: oryginał pisma z podpisem i pieczątką przyjmującego 
 

III. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną 

rodzaj pracy dydaktycznej liczba  
punktów suma 

udokumentowany czynny udział w działalności koła naukowego doktorantów 
lub studentów – maksymalnie w 2 kołach naukowych (opinia opiekuna koła 
naukowego lub dyrektora instytutu) 

2  

prowadzenie konwersatorium/ćwiczeń przez doktoranta w wymiarze 30 h 3  
każde kolejne 30 h tego samego przedmiotu 1  
prowadzenie konwersatorium/ćwiczeń przez doktoranta w wymiarze 30 h  
w języku angielskim 6  

każde kolejne 30 h 1  

Poświadczenie od dyrektora instytutu do spraw dydaktycznych, że są prowadzone określone zaję-
cia i jakie jest obciążenie godzinowe. Do 90 h. 
Są brane pod uwagę tylko zajęcia prowadzone ze studentami studiów dziennych, zajęcia muszą 
odbywać się na UAM. 
Koło naukowe: oryginał opinii/zaświadczenia z podpisem dyrektora ds. dydaktycznych 

 
 


