Załącznik do Zarządzenia JM Rektora nr 140/2016/2017
z dnia 28 września 2017r.

Wydział Biologii
Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, a
stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich
może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym
złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:

A. Wykazał się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych:
1. 10 - 30 godz. – 1 pkt,
2. 31 – 60 godz. – 2 pkt
3. 61 – 90 godz. – 3 pkt.
B. Wykazał się znaczącymi postępami w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
potwierdzonymi:
1. opinią opiekuna naukowego lub promotora (warunek niezbędny do uzyskanie
stypendium doktoranckiego, nie jest punktowany),
2. prezentacją wyników badań rozprawy doktorskiej na seminarium oraz wszczęciem
przewodu przez Radę Wydziału – 10 pkt.
C. Wykazał się znaczący postępami w pracy naukowej, w tym:
1. publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych:
a) artykuły naukowe w czasopismach z obowiązujących list Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane są na podstawie w/w list,
b) książka naukowa (monografia) w języku angielskim – 24 pkt.,
c) rozdział w książce naukowej (monografii) w języku angielskim – 7 pkt.,
d) książka naukowa (monografia) w języku innym niż angielski – 12 pkt.,
e) rozdział w książce naukowej (monografii) w języku innym niż angielski – 3 pkt.,
f) publikacja inna w języku angielskim – 2 pkt.,
g) publikacja inna w języku innym niż angielski – 1 pkt,
h) redakcja pracy zbiorowej w języku angielskim – 5 pkt.,
i) redakcja pracy zbiorowej w języku innym niż angielski – 3 pkt.
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Osiągnięcia wykazane w pkt. C1 a-i muszą być potwierdzone kopią strony publikacji
zawierającą pełne dane bibliograficzne lub nadany nr doi (albo ISBN lub ISSN)
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.
Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze
wydawnicze) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w
sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć
opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego).

2.

aktywnym

udziałem

w

konferencjach

naukowych

udokumentowanym

opublikowanym streszczeniem (abstrakt):
a) referat na konferencji międzynarodowej – 3 pkt.,
b) plakat na konferencji międzynarodowej – 2 pkt.,
c) referat na konferencji krajowej – 2 pkt.,
d) plakat na konferencji krajowej – 1 pkt.
3. udziałem w projektach badawczych:
a) kierownik projektu MNiSW, NCN, NCBR, FNP lub projektu równoważnego – 26
pkt. w pierwszym roku od przyznania grantu, po 6 pkt. w kolejnych latach kierowania
projektem,
b) wykonawca projektu MNiSW, NCN, NCBR, FNP lub projektu równoważnego – 4
pkt. w każdym roku realizacji projektu,
c) uzyskanie Grantu Dziekana Wydziału Biologii UAM – 2 pkt. w roku przyznania
finansowania,
d) kierownik projektu finansowanego z innych źródeł (innych niż wskazane w pkt. a) –
3 pkt w roku uzyskania grantu, po 2 pkt. w kolejnych latach kierowania projektem ,
e) wykonawca projektu finansowanych z innych źródeł (innych niż wskazane w pkt.
a) – 1 pkt
4. odbyciem staży zagranicznych i/lub krajowych oraz szkoleń:
a) staż zagraniczny długoterminowy (powyżej 30 dni) – 4 pkt.,
b) staż zagraniczny krótkoterminowy (od 5 do 30 dni) – 3 pkt.,
c) staż krajowy długoterminowy (powyżej 30 dni) – 3 pkt.,
d) staż krajowy krótkoterminowy terminowy (od 5 do 30 dni) – 2 pkt.,
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e) warsztaty i/lub szkolenie do z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe
(powyżej 4 dni) – 2 pkt.
f) warsztaty i/lub szkolenie do z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe
(trwające do 4 dni) – 1 pkt.
D. Wykazał się aktywnością i działalnością na rzecz środowiska uniwersyteckiego (w
sumie max. 3 pkt.):
1. działalność popularnonaukowa – 1 pkt,
2. działalność w organach uniwersyteckich – 1 pkt,
3. nagrody i wyróżnienia – 1 pkt.
Punkty za powyższe kryteria (A-D) przyznaje się wyłącznie na podstawie
ponumerowanych załączników dostarczonych przez wnioskodawcę, tj. kopii
publikacji, zaświadczeń, opinii, certyfikatów, umów, itp.

