Załącznik do Zarządzenia JM Rektora nr 113/2016/2017
z dnia 12 lipca 2017r

Instytut Filozofii
A. Kryteria dla doktorantów 1-ego roku. Stypendium doktoranckie przyznaje się na
podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na wniosek doktoranta.
Uwaga. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę tej samej liczby
punktów stosuje się następującego kryterium dodatkowego: wyższą pozycję na liście
rankingowej przyznaje się osobie, która ma wyższą średnią wyników w nauce w
trakcie studiów drugiego stopnia (albo jednolitych studiów magisterskich).
B. Kryteria dla doktorantów wyższych lat studiów (2-4). Warunkiem ubiegania się
o przyznanie stypendium doktoranckiego jest zrealizowanie w całości programu
przewidzianego dla danego roku studiów doktoranckich (z uwzględnieniem
ewentualnego indywidualnego toku studiów). Stypendium doktoranckie przyznaje się
na wniosek doktoranta na podstawie sprawozdań składanych do 30 czerwca
sumując: liczbę punktów za aktywność naukową, punkty za zaangażowanie w pracę
dydaktyczną, punkty za działalność pozanaukową. W sprawozdaniu wymagana jest
pozytywna opinia opiekuna naukowego. Osiągnięcia dotyczą wyłącznie ostatniego
roku akademickiego.
W przypadku zastrzeżeń komisja stypendialna może zmienić miejsce doktoranta w
rankingu – wymaga to pisemnego uzasadnienia.
I. Aktywność naukowa.
1. Publikacje (tylko recenzowane). Należy wykazać publikacje, które ukazały się
bądź zostały przyjęte do druku w bieżącym roku akademickim. Aby publikacja była
uwzględniona przy punktacji należy dostarczyć kserokopię pierwszej strony (w
przypadku tekstu opublikowanego) lub poświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu do
druku. W przypadku publikacji w wydawnictwie internetowym niezbywalny jest numer
ISSN. Poszczególny tekst można zgłosić tylko raz (tekst zgłoszony wcześniej jako
przyjęty do druku nie może być zgłoszony później jako opublikowany). W przypadku
publikacji współautorskich (redakcji zespołowych) punkty są dzielone odpowiednio do
liczby autorów.
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 Artykuł naukowy w czasopiśmie z listy A (JCR), B i C (ERIH) – liczba punktów wg
aktualnego rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym.
 Artykuł w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym – 4 punkty.
 Artykuł w innym krajowym czasopiśmie naukowym – 2 punkty.
 Monografia naukowa w języku obcym – 25 punktów. 1
 Monografia naukowa w języku polskim – 20 punktów.
 Rozdział w monografii zbiorowej w języku obcym – 5 punktów. 2
 Rozdział w monografii zbiorowej w języku polskim – 4 punkty.
 Redakcja naukowa monografii zbiorowej w języku obcym – 5 punktów.
 Redakcja naukowa monografii zbiorowej w języku polskim – 4 punkty.
 Przekład monografii naukowej – 8 punktów.
 Przekład artykułu naukowego w czasopiśmie z listy A – 2/9000 zn. ze spacjami
(maksymalnie 8 punktów).3
 Przekład artykułu naukowego w czasopiśmie z list B i C – 1/9000 zn. ze spacjami
(maksymalnie 8 punktów).3
 Przekład artykułu naukowego w innym czasopiśmie - 0.5/9000 zn. ze spacjami
(maksymalnie 4 punkty).3
 Recenzja pracy naukowej w języku obcym – 2 punkty.
 Recenzja pracy naukowej w języku polskim – 1 punkt.
 Publikacja popularnonaukowa (maksymalnie 3) – 1 punkt.
2. Referaty w konferencjach lub szkołach naukowych (maksymalnie 3 rocznie).
Aby udział w konferencji był uwzględniony przy punktacji, należy dostarczyć program
konferencji (uwzględniający czas i miejsce konferencji, tytuł referatu lub posteru) oraz
zaświadczenie. Szkoła naukowa powinna trwać przynajmniej trzy dni.
 Konferencja ogólnopolska: referat – 2 punkty, poster – 1 punkt.
 Konferencja międzynarodowa w j. obcym/polskim: referat – 4/2 punkty, poster – 1
punkt.4
Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych)
opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
2
Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego).
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.
3
Strona znormalizowana zawiera 1800 zn. ze spacjami.
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 Szkoły naukowe – 1 punkt.
3. Udział w projektach badawczych, na realizację których środki finansowe
przyznawane są w ramach postępowań konkursowych (maksymalnie 3
projekty). Punkty za wystąpienie o grant przyznawane są na podstawie
przedstawienia kopi wniosku wysłanego na konkurs po akceptacji przez Prorektora
ds. nauki i współpracy międzynarodowej. . Punkty za udział w grantach przyznawane
są w każdym roku realizacji grantu. Wymagane dokumenty: kopia pierwszej strony
umowy, dodatkowo udział w grancie w roli wykonawcy poświadcza pisemnie
kierownik grantu.
 Wystąpienie o grant – 10 punktów.
 Grant krajowy (NCN, NCBiR, FNP, MNiSW): kierownik – 15, wykonawca – 5 (za
każdy rok realizacji grantu).
 Grant zagraniczny: kierownik – 15, wykonawca – 5 (za każdy rok realizacji grantu).
4. Odbyte, udokumentowane stypendia/staże w zagranicznych instytucjach
naukowych, badawczych (wg okresu trwania). Uwzględniany jest również udział w
programach wymiany typu MOST oraz Erasmus. Należy wskazać łączny czas
trwania stypendium/stażu w trakcie roku akademickiego, w którym składany jest
wniosek – czas trwania sumuje się (np. dwa wyjazdy zagraniczne 5-tygodniowe to
nie dwa razy 4 punkty, ale jeden raz 4 punkty). Staż powinien odbywać się pod
opieką naukową w instytucjach badawczych. Wymagane jest pisemne potwierdzenie
opiekuna naukowego.
 Stypendium/staż krajowy: do 1 mies. – 1 punkt, powyżej 1 do 3 mies. – 2 punkty,
powyżej 3 mies. – 3 punkty.
 Stypendium/staż zagraniczny: do 1 mies. – 2 punkty, powyżej 1 do 3 mies. – 4
punkty, powyżej 3 mies. – 6 punktów.
5. Otwarcie przewodu doktorskiego – 6 punktów. Punkty są przyznawane
jednorazowo w trakcie studiów.
II. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną.

Za konferencję międzynarodową uznaje się tylko konferencję spełniającą wymogi definicji ministerialnej –
powyżej 50% uczestników konferencji to prelegenci reprezentujący uczelnie lub instytucje zagraniczne.
4
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 Przygotowanie autorskiego programu prowadzenia zajęć dydaktycznych i
zrealizowanego w danym roku w ramach pensum – 4 punkty.
 Prowadzenie zajęć w języku obcym w wymiarze 30 h – 2 punkty.
 Udział w działalności koła naukowego (opieka nad projektami studenckimi) – 1
punkt
Wymagane dokumenty: W przypadku autorskiego programu zajęć należy dostarczyć
sylabus przedmiotu zatwierdzony przez opiekuna naukowego i dyrektora ds.
dydaktycznych. Może on być ujęty w sprawozdaniu tylko raz. Udział w działalności
koła naukowego potwierdza opiekun koła.
III. Działalność pozanaukowa – maksymalnie 6 punktów
 Sekretarz konferencji naukowej (maksymalnie jednej) – 2 punkty.
 Organizator konferencji naukowej (maksymalnie jednej) – 1 punkt
 Działalność w statutowych organach samorządu doktorantów – 2 punkty (max. 2)
 Działalność na rzecz Instytutu Filozofii (np. praca w komisji rekrutacyjnej,
prowadzenie

wykładów

otwartych,

popularyzowanie

filozofii,

organizacja

konkursów filozoficznych, itp.) – 1 punkt (max. 2).
Zasady tworzenia list rankingowych dla wyższych lat studiów. (1) Rywalizacja
między doktorantami odbywa się wyłącznie pomiędzy przedstawicielami tego
samego roku. (2) W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę tej samej
liczby punktów stosuje się następujące kryteria dodatkowe: (a) wyższą pozycję na
liście rankingowej przyznaje się osobie, która zgromadziła więcej punktów z tytułu
publikacji naukowych w roku bieżącym; (b) jeżeli zastosowanie kryterium
poprzedniego nie określa jednoznacznie kolejności, to wyższą pozycję na liście
przyznaje się osobie, która zgromadziła więcej punktów z tytułu udziału w
programach

badawczych;

c)

jeżeli

żadne

kryterium

poprzednie

nie

jest

rozstrzygające, wyższą pozycję na liście przyznaje się osobie posiadającej większą
liczbę publikacji wyżej punktowanych.
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