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Kryteria przyznawania stypendium rektora  
doktorantom na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziale Historii, 

Wydziale Archeologii i Wydziale Nauk o Sztuce im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
  
  

I. Średnia ocen z egzaminów objętych programem studiów.  
  

kryterium  liczba punktów  forma potwierdzenia  

średnia ocen z egzaminów  
w danym roku akademickim  
(0-5 pkt); średnia ocen 
poniżej 4,0 lub brak oceny  
z egzaminu oznacza 0 pkt  

średnia  punkty  

kopia strony tytułowej 
indeksu i stron z ocenami  

4,0  
4,5  
5,0  

1  
2  
3  

  
  

II. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną (dotyczy pkt. 12 wniosku o przyznanie 
stypendium dla najlepszych doktorantów).  

  
rodzaj pracy dydaktycznej  liczba punktów  forma potwierdzenia  

hospitacja zajęć  1  

kopia indeksu z popisem dyrektora 
instytutu, kierownika zakładu lub 
zaświadczenie od danej instytucji  

prowadzenie zajęć  

w języku polskim  
do 30 h – 2 do 

60 h – 3 powyżej 
60 h – 4  

w języku obcym  
do 30 h – 3 do 

60 h – 4 powyżej 
60 h – 6  

opieka nad praktykami studenckimi   1  

prowadzenie klas akademickich/współpraca ze 
szkołami, muzeami, stowarzyszeniami, 
instytucjami naukowymi  

1-3  

współpraca ze studenckim kołem naukowym  1  
zaświadczenie opiekuna koła 
naukowego lub opiekuna sekcji koła  

  
  

III. Ocena postępów prac nad rozprawą doktorską (dotyczy pkt. 11 wniosku o przyznanie 
stypendium dla najlepszych doktorantów).  

  

kryterium  liczba 
punktów  forma potwierdzenia  

ocena postępów prac nad rozprawą doktorską -brak 
opinii lub opinia bez oceny oznacza 0 pkt.  0-5  

opinia promotora/opiekuna naukowego 
(z uzasadnieniem i przypisaną liczbą 
punktów w skali 0-5)  

prezentacja projektu rozprawy 
doktorskiej poza macierzystą 
jednostką naukową  

w krajowej 
jednostce 
naukowej  

1  
zaświadczenie kierownika jednostki  
naukowej, w której dokonano prezentacji  w zagranicznej 

jednostce 
naukowej  

2  
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IV. Ocena dorobku (dotyczy pkt. 10 wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych  
doktorantów).  

  
a. Publikacje   

rodzaj publikacji  liczba punktów  forma potwierdzenia  

redakcja pracy zbiorowej lub współautorstwo  
- w j. polskim  
- w j. obcym  

  
4  
6  

kopia strony tytułowej, spisu treści 
oraz pierwszej i ostatniej strony 
artykułu; w wypadku czasopism 
internetowych zrzut ekranu 
(printscreen) strony internetowej 
zawierający początek artykułu oraz 
zaświadczenie redaktora 
(sekretarza) o charakterze artykułu 
(liczba znaków); dopuszczalne 
zaświadczenie o przyjęciu do druku.  

samodzielna publikacja książkowa (naukowa) 
powyżej 5 arkuszy  

- w j. polskim  
- w j. obcym  

  
  

12  
15  

artykuł naukowy w czasopiśmie z listy 
ministerialnej A i B, z listy europejskiej ERIH 
oraz JCR, samodzielna publikacja książkowa 
(naukowa) poniżej 5 arkuszy  

5  

recenzje prac naukowych (publikowane)  2  
artykuł w czasopiśmie spoza listy ministerialnej 
(również internetowym posiadającym numer 
ISSN) lub rozdział w pracy zbiorowej – od 0,5 
arkusza  

- w j. polskim  
- w j. obcym  

  
  
  
  

3  
4,5  

artykuł w czasopiśmie spoza listy ministerialnej 
(również internetowym posiadającym numer 
ISSN) lub rozdział w pracy zbiorowej – od 0,25 
do 0,5 arkusza  

- w j. polskim  
- w j. obcym  

  
  
  
  

2  
3  

inne: biogramy, hasła encyklopedyczne, edycja 
nut, sprawozdania, teksty popularnonaukowe, 
teksty poniżej 0,25 arkusza, itp.  

1-5  

  
b. Wystąpienia na konferencjach naukowych  

sposób udziału  liczba punktów  forma potwierdzenia  

referat/poster  
- w j. polskim  
- w j. obcym   

  
3/2  
4/3  

zaświadczenie o udziale w 
konferencji lub potwierdzenie 
pełnienia funkcji moderatora, 
ewentualnie kopia delegacji  

komunikat (lub moderacja panelu) warsztatów  
- w j. polskim  
- w j. obcym  

  
1  
2  

  
c. Udział w zespołowych i indywidualnych projektach badawczych*) wg pełnionej funkcji 

(punkty otrzymuje się tylko raz – po podpisaniu umowy)  
typ projektu  funkcja  liczba punktów  forma potwierdzenia  

krajowy  kierownik/koordynator  8  



Załącznik nr 2f  
do Regulaminu świadczeń dla  studentów i doktorantów 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

str. 3  

główny wykonawca  4  zaświadczenie wystawione przez 
kierownika/koordynatora projektu  
ewentualnie wicedyrektora ds. 
naukowych  

podwykonawca  2  

międzynarodowy  
kierownik/koordynator  12  

główny wykonawca  6  
podwykonawca  3  

*) przez projekty badawcze rozumie się projekty ministerialne, europejskie, NCN i inne, w których doktorant 
ma przypisane konkretne zadanie lub jest członkiem zespołu badawczego  

d. Pobyty na stypendiach i stażach w instytucjach naukowo-badawczych, szkoły letnie, 
pobyty w terenie, kwerendy, badania archeologiczne*) (czas pobytu sumuje się)  

czas trwania 
stypendium/stażu/badań  miejsce pobytu  liczba punktów  forma potwierdzenia  

powyżej 3 miesięcy  
w kraju  4  

kopia umowy/decyzji lub kopia 
zgłoszenia wyjazdu 
zagranicznego/delegacji, ewentualnie 
zaświadczenie wicedyrektora ds. 
naukowych (względnie promotora 
lub kierownika badań 
archeologicznych); zaświadczenie 
instytucji przyjmującej  

za granicą  5  

od 1 do 3 miesięcy  
w kraju    3  

za granicą  4  

poniżej 1 miesiąca  
w kraju  3  

zagraniczny  2  

co-tutoring (obejmujący swoim zakresem 
przygotowanie pracy w języku obcym)  5  

*) pobyty na stypendiach i stażach w instytucjach naukowo-badawczych oraz pobyty w terenie, za które 
doktorant pobiera wynagrodzenie w ramach zatrudnienia nie są uwzględnianie  

  
e. Nagrody i wyróżnienia   

kryterium  liczba punktów  forma potwierdzenia  

uniwersyteckie  1  
zaświadczenie o otrzymaniu nagrody/wyróżnienia  ogólnopolskie  2  

zagraniczne  3  
  
  

V. Działalność organizacyjna (dotyczy pkt. 12 wniosku o przyznanie stypendium dla 
najlepszych doktorantów).  

  

rodzaj działalności  liczba punktów  forma potwierdzenia  

organizator/sekretarz konferencji   2  
zaświadczenie wicedyrektora ds. 
naukowych lub dyrektora instytutu 
lub kierownika zakładu  

aktywność w Samorządzie Doktorantów WH  2  
zaświadczenie wystawione przez 
przewodniczącego RSD WH  przedstawiciel doktorantów w Radzie 

Instytutu/Wydziału  1  

sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na studia I/II 
stopnia lub członek Komisji Kwalifikującej na  
Studia Doktoranckie/Wyborczej/ds. Jakości  
Kształcenia/członek WKE  

2  
kopia decyzji Dziekana WH lub 
dyrektora instytutu/kierownika 
zakładu, Przewodniczącego WKE  

inna działalność na rzecz Uniwersytetu 
(maks. 3 pkt.)  0-3  

zaświadczenie koordynatora 
ewentualnie członka Zespołu ds. 
Informacji i Promocji WH  
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członkostwo redakcji czasopism  
- redaktor naczelny 

- członek redakcji  

  
4  
2  

kopia strony ze stopką redakcyjną 
(czasopismo musi posiadać ISSN)  

  
Uwagi:  
Punktacja jest otwarta.   
Jeden arkusz to około 14 stron znormalizowanego wydruku albo 40 tys. znaków.  
Doktoranci proszeni są o zamieszczenie w potwierdzeniach przyjęcia do druku liczby znaków 
lub stron.  
Przyjmowane będą tylko wnioski, które będą posiadać ponumerowaną listę załączników!  


