Załącznik nr 4a
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Kryteria
przyznawania punktów rankingowych
I. Uwagi ogólne:
1.
2.

Ranking oceny doktorantów tworzony jest oddzielnie dla każdego roku czteroletnich
studiów doktoranckich.
Okres, którego dotyczy ranking, rozpoczyna się 1 października roku poprzedniego i
kończy się 30 września roku bieżącego.

Uwaga!
Osiągniecie naukowe może być wykorzystane do wniosku stypendialnego tylko w jednym roku.
Uwaga!!
Jeżeli osiągnięcie naukowe odbywa się na przełomie dwóch okresów rankingowych, doktorant
podejmuje decyzję, do którego z nich je wykorzysta

3.
Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku stypendialnego jest: pozytywna opinia o
zaangażowaniu w pracy naukowej oraz pozytywna opinia o postępach w przygotowywaniu
rozprawy doktorskiej

II. Ocena pracy naukowej doktoranta I roku
dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej (pkt VI. Stypendium dla
najlepszych doktorantów) oraz poniższych zasad przyznawania punktów rankingowych:
Doktorant otrzymuje następującą liczbę punktów za:
a) ukończenie studiów magisterskich z oceną bardzo dobrą (5.0) – 5 punktów,
b) średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4.80 – 4,8 punktu i odpowiednio wyżej,
c) bardzo dobre wyniki osiągnięte w postępowaniu rekrutacyjnym:
ocena bardzo dobra (5,0) – 2 punkty
ocena dobra plus (4,5) – 1 punkt.
III.Ocena pracy naukowej doktoranta na II, III i IV roku studiów
dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej(pkt VI. Stypendium dla
najlepszych doktorantów) oraz poniższych zasad przyznawania punktów rankingowych:
1. Publikacje naukowe (punktowane) z afiliacją instytutów (IB, IFR, IOP, ISEZ PAN) –
obejmują publikacje recenzowane, monografie, rozdziały monografii, publikacje w
podręcznikach akademickich.
Wszystkie zdobyte przez doktoranta punkty za publikacje naukowe (porównaj aktualny
wykaz czasopism w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w
sprawie wykazu czasopism naukowych), stają się punktami rankingowymi według formuły
poniżej:
a) dla publikacji zawartych w części A wykazu czasopism MNiSW:
(liczba punktów za artykuł/liczba autorów) * 3
b) dla publikacji zawartych w części B wykazu czasopism MNiSW:
1

(liczba punktów za artykuł / liczba autorów) * 2
Doktorant, który wśród współautorów publikacji posiada najwyższy procentowy w niej
udział, otrzymuje dodatkowo punkty:
a) 5 punktów - dla publikacji zawartych w części A wykazu czasopism MNiSW;
b) 2 punkty - dla publikacji zawartych w części B wykazu czasopism MNiSW.
Uwaga!
Fakt posiadania najwyższego procentowego udziału w publikacji należy potwierdzić przedstawiając
odpowiednie oświadczenia współautorów publikacji.

2. Publikacje popularnonaukowe - inne publikacje lub doniesienia w czasopismach o
charakterze popularnonaukowym niezawarte w wykazie MNiSW.
Liczba punktów za publikacje popularnonaukowe (nie więcej niż dwie) przyznawana jest
wg poniższego schematu:
1 publikacja = 0,5 punktu
3. Publikacje pokonferencyjne (z numerem ISSN lub ISBN).
Liczba punktów za publikacje pokonferencyjne (nie więcej niż dwie) przyznawana jest wg
poniższego schematu:
1 publikacja = 0,5 punktu
4. Konferencje – wystąpienia konferencyjne (poster lub prezentacja), krajowe lub
zagraniczne.
Udział w konferencjach punktowany jest w następujący sposób:
a) Wystąpienie na konferencji w języku ojczystym:
prezentacja ustna – 2 punkty
prezentacja poster – 1 punkt
b) Wystąpienie na konferencji w języku nie ojczystym:
prezentacja ustna – 4 punkty
prezentacja poster – 1 punkt
Uwaga!
Seminaria naukowe, które nie wynikają z toku studiów, są traktowane jako konferencje krajowe (np.
seminaria towarzystw naukowych).

5. Stypendia, staże naukowe i wyjazdy badawcze – otrzymane przez doktoranta stypendia i
staże naukowe w Polsce i za granicą.
Jeżeli doktorant uzyskał stypendium, staż naukowy lub wyjazd badawczy w Polsce lub za
granicą przyznaje mu się punkty rankingowe zależnie od długości stażu.
6. Nagrody i inne osiągnięcia naukowe – otrzymane przez doktoranta nagrody, wyróżnienia
naukowe (np. nagrody za poster na konferencjach).
Jeżeli przyznano doktorantowi wyróżnienie lub nagrodę za osiągnięcia naukowe
a) w Polsce – otrzymuje 0,5 punktu;
b) za granicą – otrzymuje 1 punkt.
7. Projekty i programy badawcze – udział doktoranta w projektach, grantach badawczych
(wszystkich rodzajów) oraz programach badawczych o zasięgu krajowym i
międzynarodowym.
Liczba punktów za kierowanie i/lub w charakterze wykonawcy w grantach i programach
badawczych:
a) dla kierownika grantu, projektu lub programu badawczego o źródle finansowania innym
niż Instytut (np. NCN) – 40 punktów;
b) dla kierownika grantu, projektu lub programu badawczego finansowanego przez Instytut –
5 punktów;
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c) dla wykonawcy w grancie, projekcie lub programie badawczym o źródle finansowania
innym niż Instytut (np. NCN) – od 1 do 20 punktów na podstawie pisemnej oceny kierownika
grantu;
d) dla wykonawcy grantu, projektu lub programu badawczego finansowanego przez Instytut –
1 punkt.
8. Działalność organizacyjna, popularyzatorska i szkolenia – działalność organizacyjna
przejawiająca się w uczestnictwie doktoranta w pracach Instytutu, organizacji konferencji o
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; uczestnictwie w pracach towarzystw naukowych
i innych grup o zdefiniowanej osobowości prawnej i określonych celach; uczestnictwo w
szkoleniach podwyższających kwalifikacje doktoranta.
Komisja przyznająca stypendium naukowe, po zapoznaniu się z dokumentami
poświadczającymi aktywność organizacyjną doktoranta w tym udział w kursach językowych
(np. dyplom, zaświadczenie), przyznaje po 0,5 punktu za każdą aktywność, ale nie więcej niż
3 punkty rankingowe.
Uwaga!
Do wniosku o stypendium naukowe należy dołączyć:
 opinię promotora lub opiekuna naukowego na temat zaawansowania realizacji rozprawy
doktorskiej,
 opinię kierownika jednostki (Zakładu) na temat zaangażowania doktoranta w realizację prac
naukowych
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