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Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 
na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
 

Podczas ustalania uprawnień do stypendium dla najlepszych doktorantów, w przypadku doktoran-
tów lat II-IV obowiązują następujące zasady dokonywania oceny doktorantów: 

 
III. Średnia ocen z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich nie może być niższa 

niż 4,0. 
 
 

III. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 
 
11. Oceny merytorycznej poszczególnych osiągnięć doktorantów dokonuje się na podstawie 

rocznych sprawozdań wnioskodawców, zgodnie z zasadami oceny realizacji programu 
studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych, zawartymi w Rozporządze-
niu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie 
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2011 r. Nr 225, poz. 
1351). 

12. W sprawozdaniu rocznym wymagana jest pozytywna ocena opiekuna naukowego o po-
stępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

13. Publikacje (tylko w recenzowanych wydawnictwach) przyjęte do druku w ostatnim okre-
sie sprawozdawczym – 0-40 pkt. 
Ocena merytoryczna publikacji jest nie mniejsza niż 50% oceny punktowej czasopisma. 
Ze względu na współautorstwo można przyznać nie mniej niż ½ punktów oceny meryto-
rycznej. 

14. Odczyty na konferencjach naukowych, seminariach w innych jednostkach naukowych, 
szkołach, warsztatach itp. – 0-6 pkt. (punkty za każdy odczyt osobno). 

15. Udział w projektach badawczych wg pełnionej funkcji (punkty przyznawane za każdy 
grant osobno): 
a) granty europejskie – 0-40 pkt., 
b) grant NCN przyznany doktorantowi – 6 pkt., 
c) inne granty zewnętrzne przyznane doktorantowi – 0-10 pkt., 
d) udział w grantach – 0-6 pkt., 
e) wystąpienie o grant po przedstawieniu uzyskanej oceny (w przypadku odrzucenia 

wniosku) – 0-4 pkt.  
16. Stypendia wyjazdowe i staże w instytucjach naukowych i badawczych – 0-10 pkt. 
17. Otwarcie przewodu doktorskiego – 4 pkt. (jednorazowo w trakcie studiów). 
18. Wyjazdy krótkoterminowe bez odczytu, np. na seminaria w innych jednostkach nauko-

wych, udział w szkołach dla doktorantów itp. – 0-2 pkt. 
19. Zastosowania praktyczne np. oprogramowanie (za każde osiągnięcie osobno) – 0-5 pkt.  
10. Zaangażowanie na rzecz środowiska naukowego (np. praca w redakcjach czasopism, dzia-

łania na rzecz Wydziału itp.) – 0-5 pkt. 
11. Nagrody, wyróżnienia itp. – 0-5 pkt. 
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III. Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej. 
 
11. Wymagana jest opinia Dziekana ds. dydaktycznych w rocznym sprawozdaniu doktoranta 

o szczególnym zaangażowaniu w pracę dydaktyczną (zgodnie z obowiązującymi w stu-
dium zasadami). 

12. Punktacja: 
a) działalność w kołach naukowych – 0-3 pkt., 
b) opieka nad projektami studenckimi, grupami startującymi w konkursach itp. – 0-3 pkt., 
c) materiały dydaktyczne zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne itp. – 0-3 pkt., 
d) popularyzacja – 0-3 pkt. 


