Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 26/2013 z 2 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe na
studiach doktoranckich Politechniki Gdańskiej ze środków projektu „Centrum Studiów
Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice
Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”.

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
572 z 2012 r.) oraz § 17 ust 3 Statutu Politechniki Gdańskiej zarządzam, co następuje:
§ 1 Wprowadzam, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PG, regulamin
stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe na studiach doktoranckich Politechniki
Gdańskiej ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych
w kontekście celów strategii Europa 2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,
prof. zw. PG

str. 1

Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG nr 26/2013 z 2 października 2013 r.
REGULAMIN STYPENDIÓW PRZYZNAWANYCH ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE NA STUDIACH
DOKTORANCKICH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZE ŚRODKÓW PROJEKTU „CENTRUM
STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH - ROZWÓJ INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW
DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W OBSZARACH KLUCZOWYCH
W KONTEKŚCIE CELÓW STRATEGII EUROPA 2020”
(Projekt AdvancedPhD)
(Projekt POKL.04.03.00-00-238/12)
§1
1. Regulamin dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich następujących Obszarów Tematycznych,
obejmujących odpowiednie jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej:
1) Obszar Budownictwo - Architektura - Inżynieria (obejmuje Wydział Architektury oraz
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska),
2) Obszar Mechatronika (obejmuje Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa, bez studentów realizujących studia w ramach współpracy z IMP PAN),
3) Obszar Energetyka, Automatyka i Robotyka (obejmuje Wydział Elektrotechniki
i Automatyki),
4) Obszar Zarządzanie w Przemyśle (obejmuje Wydział Zarządzania i Ekonomii wyłącznie
na kierunku Zarządzanie w obszarach kluczowych dla strategii Europa 2020).
2. Stypendia za osiągnięcia naukowe dla słuchaczy studiów doktoranckich, zwane dalej
Stypendiami AdvancedPhD, w liczbie określonej w projekcie przyznawane będą na podstawie
procedury konkursowej przez Lokalne Komisje Stypendialne każdego z czterech Obszarów
Tematycznych określonych w ust. 1.
3. Komisje stypendialne powoływane są na czas trwania projektu przez Koordynatorów
poszczególnych Obszarów Tematycznych określonych w ust. 1. w porozumieniu z dziekanami
odpowiednich wydziałów wchodzących w skład Obszaru. W skład komisji wchodzą osoby
powołane spośród samodzielnych pracowników naukowych danych wydziałów oraz
przedstawiciel doktorantów wyznaczony przez Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej.
§2
1. Liczba Stypendiów AdvancedPhD przypadająca dla każdego z Obszarów określonych w § 1
będzie ustalana corocznie przez kierownika projektu, proporcjonalnie do liczby słuchaczy
w danym Obszarze, z uwzględnieniem liczebności roczników. Niewykorzystane w pierwszym
roku realizacji projektu Stypendia AdvancedPhD w danym Obszarze z powodu braku
kandydatów spełniających minima punktowe określane przez Komisje Stypendialne
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przechodzić będą do wykorzystania na drugi rok realizacji projektu. W drugim roku realizacji
projektu Rada Koordynatorów Projektu (w skład, której wchodzą Koordynatorzy Obszarów
i Kierownik Projektu) może zmienić podział Stypendiów AdvancedPhD pomiędzy Obszary
w proporcji do liczby kandydatów spełniających minima punktowe w poszczególnych
Obszarach, mając na względzie dążenie do wykorzystania wszystkich Stypendiów
AdvancedPhD w skali uczelni.
2. Stypendia AdvancedPhD w wysokości 2400 zł miesięcznie przyznawane są na dany rok
akademicki i wypłacane comiesięcznie przez dziesięć miesięcy począwszy od października
danego roku akademickiego.
3. Systemem stypendialnym objęci są słuchacze od I do IV roku studiów doktoranckich, którzy
nie mają zaległości w zaliczeniach na studiach doktoranckich, a słuchacze IV roku mają już
otwarty przewód doktorski. W uzasadnionych przypadkach systemem stypendialnym będą
objęci studenci studiujący dłużej niż cztery lata, lecz nie dłużej niż pięć lat, jeżeli to
przedłużenie spowodowane było urlopem macierzyńskim/ojcowskim bądź długotrwałym
zwolnieniem lekarskim (niezbędne jest dostarczenie kopii decyzji kierownika studium
o udzieleniu takiego urlopu). W przypadku takich studentów Stypendium AdvancedPhD będzie
wypłacane tylko dopóki dana osoba będzie formalnie uczestnikiem studium doktoranckiego.
4. O Stypendium AdvancedPhD nie mogą ubiegać się osoby:
1) posiadające już stopień doktora,
2) mające otwarty przewód doktorski bez zgody dziekana/dyrektora macierzystej
jednostki/partnera projektu w jednostce/instytucji nieuczestniczącej w projekcie (dotyczy
tylko studentów otwierających przewód doktorski po wejściu w życie niniejszego
regulaminu).
§3
1. Stypendia AdvancedPhD przyznawane są za osiągnięcia naukowe. Pod uwagę będzie brane
maksymalnie 6 osiągnięć spośród następujących rodzajów (określonych szczegółowo
w załącznikach):
1) publikacje naukowe z afiliacją Politechniki Gdańskiej (monografie, artykuły, druki zwarte,
wydawnictwa konferencyjne),
2) wystąpienia konferencyjne (wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu/posteru),
3) praktyczne wykorzystanie wyników badań (patenty, rozwiązania innowacyjne, wdrożenia
i licencje), oraz
4) osiągnięcia w zakresie popularyzowania nauki.
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2. Ze względu na specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych szczegółowe kryteria
przyznawania Stypendiów AdvancedPhD w poszczególnych Obszarach określone są
w załącznikach 1-4. Kryteria te, w postaci systemu punktowego, zawierać mogą wszystkie lub
niektóre typy osiągnięć naukowych zdefiniowanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4
1. Lokalne Komisje Stypendialne w poszczególnych Obszarach ogłaszać będą konkursy na dany
rok akademicki, określać obowiązujące minima punktowe i podawać terminy składania
wniosków oraz formę przedstawienia osiągnięć i sposób ich udokumentowania.
2. Z wnioskiem o Stypendium AdvancedPhD występuje sam zainteresowany. Każdy wniosek
musi być podpisany przez wnioskodawcę i zatwierdzony podpisem przez jego opiekuna
naukowego/promotora.
3. Osiągnięcia naukowe danego doktoranta określone w § 3 ust. 1, które były wcześniej
podstawą do przyznania Stypendium AdvancedPhD, nie mogą być przedmiotem wniosku
stypendialnego tego samego doktoranta w kolejnych latach. W przypadku umieszczenia
w kolejnym wniosku osiągnięć wcześniej nagrodzonych, wniosek taki zostanie
zdyskwalifikowany. Z wyjątkiem słuchaczy I roku, przedmiotem postępowania konkursowego
mogą być osiągnięcia naukowe uzyskane wyłącznie po rozpoczęciu studiów doktoranckich.
Słuchacze I roku przedstawiają osiągnięcia sprzed przyjęcia na studium doktoranckie
i ewentualnie z okresu pobytu na studium doktoranckim nie dłuższym niż dwa miesiące.
4. Ze względu na specyfikę I roku studiów i niewielką liczbę osób posiadających osiągnięcia
naukowe, Stypendia AdvancedPhD dla słuchaczy I roku rozpatrywane będą w ramach
odrębnej puli. Pula Stypendiów AdvancedPhD na I roku będzie corocznie określana przez
Lokalną Komisję Stypendialną. Stypendia AdvancedPhD na I roku będą przyznawane według
tych samych zasad, co dla pozostałych lat, przy czym wnioskodawca musi wykazać się
przynajmniej jednym osiągnięciem innym niż popularyzacja nauki.
5. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców w postępowaniu konkursowym równej liczby
punktów, gdy jest konieczne ustalenie kolejności na liście, stosowana będzie w pierwszej
kolejności zasada liczby punktów za publikacje, a następnie zasada pierwszeństwa dla
słuchaczy wyższych lat. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców z I roku
w postępowaniu konkursowym równej liczby punktów, gdy jest konieczne ustalenie kolejności
na liście, stosowana będzie zasada pierwszeństwa wyższej liczby punktów za publikacje
naukowe. Jeśli nie będzie można ustalić kolejności stosując powyższe zasady to stypendysta
zostanie wyłoniony poprzez losowanie.
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6. Lista rankingowa wraz z punktacją z corocznego postępowania konkursowego w każdym
z Obszarów określonych w § 1, zostanie podana do publicznej wiadomości. W ciągu pięciu dni
roboczych słuchacze studiów doktoranckich będą mogli na piśmie składać odwołania do Rady
Koordynatorów Projektu (za pośrednictwem Biura Projektu), która po rozpatrzeniu odwołań
w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych ogłosi ostateczną listę. W procesie odwoławczym nie
będą uwzględniane żadne nowe dokumenty uzupełniające pierwotny wniosek.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie jest przewidziana w niniejszym regulaminie,
Lokalna Komisja Stypendialna przekaże sprawę do rozpatrzenia przez Radę Koordynatorów
Projektu. Decyzje tej Rady w sprawach stypendialnych są ostateczne.
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
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Załącznik nr 1
Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendiów Advanced PhD dla słuchaczy
Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG
w ramach projektu „Advanced PhD”

1. Niniejsze kryteria dotyczą słuchaczy Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, których tematyka badawcza objęta jest
Obszarem Tematycznym „Budownictwo – Architektura – Inżynieria”, czyli wykonujących swe
prace na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska lub Wydziale Architektury PG.
2. Procedurę konkursową, opisaną w regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu
„Advanced PhD”, realizuje Lokalna Komisja Stypendialna, w której skład wchodzą
przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Architektury PG.
3. Stypendia AdvancedPhD przyznawane są za osiągnięcia naukowe, a w przypadku wniosków
z Wydziału Architektury – także za osiągnięcia o charakterze artystycznym, odpowiadające
specyfice tej jednostki. Termin „osiągnięcie” oznacza tu publikację (tekst prezentujący wyniki
działalności naukowej, naukowo-technicznej oraz/albo artystycznej, który ukazał się drukiem
w czasopiśmie lub wydawnictwie zwartym, opatrzonym numerem ISBN, lub pojawił się w serwisie
internetowym, o ile dany tytuł ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej) albo inny efekt
przedmiotowej działalności (wystąpienie konferencyjne, praktyczne wykorzystanie wyników
pracy, prezentację działalności artystycznej, osiągnięcie w zakresie popularyzacji nauki), o ile
został on udokumentowany w sposób jednoznaczny i właściwy dla tego typu aktywności.
4. Każde opracowanie, przedstawiane przez osoby powyżej I roku studiów składające wniosek
o Stypendium AdvancedPhD, musi być afiliowane przy Politechnice Gdańskiej.
5. Minimalna liczba punktów, uprawiających do ubiegania się o Stypendium AdvancedPhD, wynosi:
dla słuchaczy I roku – 5 punktów, dla słuchaczy wyższych lat – 10 punktów.
6. Punkty za poszczególne osiągnięcia przyznawane są według następujących zasad:
6.1. Publikacja rezultatów badań naukowych lub działalności artystycznej:

str. 6

6.1.1. Artykuły:
- artykuł w periodyku znajdującym się na tzw. „liście filadelfijskiej” – według punktacji
podanej w aktualnym wykazie MNiSW
- artykuł w periodyku naukowym spoza „listy filadelfijskiej”:
- w języku angielskim
8 punktów
- w innym języku obcym
6 punktów
- w języku polskim
4 punkty
- artykuł w periodyku technicznym spoza „listy filadelfijskiej” – 2 punkty.
6.1.2.

Książki, monografie i wydawnictwa zwarte:

Podstawą w tym przypadku jest bazowa liczba punktów B, określająca ich liczbę dla dzieła
o objętości 100 stron. Zgłaszane osiągnięcie ocenia się, przeliczając wartość B
proporcjonalnie do całkowitej liczby stron. Bazowe liczby punktów wynoszą:
- dzieło wydane za granicą w języku angielskim
B = 60 punktów
- dzieło w innym języku obcym
oraz angielskojęzyczne, wydane w Polsce
B = 40 punktów
- dzieło polskojęzyczne, wydane w Polsce
B = 30 punktów
- rozdział w książce, monografii lub wydawnictwie zwartym – według punktacji bazowej
jak wyżej, proporcjonalnie do rzeczywistej liczby stron rozdziału.
6.1.3.

Referaty i inne opracowania konferencyjne:

- wygłoszenie oraz druk referatu w materiałach konferencji międzynarodowej – 8 punktów
- wygłoszenie oraz druk referatu w materiałach konferencji krajowej
– 6 punktów
- wygłoszenie albo druk referatu w materiałach konferencji międzynarodowej – 4 punkty
- wygłoszenie albo druk referatu w materiałach konferencji krajowej
– 3 punkty
- poster na konferencji międzynarodowej
– 4 punkty
- poster na konferencji krajowej
– 2 punkty
- udział w konferencji na zaproszenie lub wyróżnienie referatu lub posteru – dodatkowo
50% przysługujących punktów.
6.2. Praktyczne wykorzystanie wyników badań:
6.2.1. Patenty:
- patent międzynarodowy: zgłoszenie – 20 punktów
przyznanie – 50 punktów
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- patent krajowy:

zgłoszenie – 10 punktów
przyznanie – 20 punktów

6.2.2. Wdrożenie lub licencja (mające już zastosowanie) – 20 punktów
6.2.3. Rozwiązanie innowacyjne

– 5 punktów

6.3. Prace terenowe (udokumentowany udział w pracach terenowych o charakterze badawczym
lub związanym z działalnością artystyczną, jak pomiary, ekspedycje, badania in situ,
inwentaryzacje itp.) – do 10 punktów za jedno zgłoszenie.
6.4. Wyniki działalności artystycznej (dzieła, utwory, instalacje, projekty koncepcyjne itp.,
odpowiadające profilowi Wydziału Architektury PG) – do 30 punktów za jedno zgłoszenie.
6.5. Popularyzacja nauki – 2 punkty za każdą zgłoszoną akcję (łącznie nie więcej niż 6 punktów
w tej kategorii).
7. Podane w pozycjach 6.1., 6.2. oraz 6.4. liczby punktów odnoszą się do osiągnięć
uzyskanych przez jednego autora. W innych przypadkach wnioskodawcy przyznaje się
podaną liczbę punktów, podzieloną przez liczbę współautorów osiągnięcia.
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Załącznik nr 2
Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendiów AdvancedPhD dla słuchaczy
Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach projektu Advanced PhD w obszarze Mechatronika
Na Wydziale Mechanicznym oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa podstawą do utworzenia listy
rankingowej są następujące, punktowane osiągnięcia naukowe:
1. Publikacje naukowe (opublikowane lub przyjęte do druku)
Liczba punktów za publikacje określona jest na stronie MNiSW:
Lista czasopism punktowanych A i B
a) Grupa A: czasopisma posiadające Impact Factor (IF) wg. Journal Citation Reports:
15-50 pkt.
b) Grupa B: czasopisma polskie i zagraniczne nie posiadające IF:
2-10 pkt.
c) Czasopisma naukowo- techniczne
2 pkt.
d) Doniesienia konferencyjne anglojęzyczne o objętości min. 3 stron
3-5 pkt.
e) Doniesienia konferencyjne w języku polskim o objętości min. 3 stron
1 pkt.
W przypadku, gdy autorów publikacji będzie więcej niż trzech liczba punktów za osiągnięcie będzie
obniżona o 50%.
2. Wystąpienia na konferencjach naukowych
a) referat/komunikat wygłoszony na wiodących konferencjach międzynarodowych
6 pkt.
b) referat/komunikat wygłoszony na innych konferencjach międzynarodowych, warsztatach, itp.
4 pkt.
c) referat/komunikat wygłoszony na wiodących konferencjach krajowych
4 pkt.
d) referat/komunikat wygłoszony na innych konferencjach krajowych, warsztatach, itp. 2 pkt.
Uwaga: - osobisty udział w konferencji z plakatem

50% pkt.

3. Monografie
a) międzynarodowe dużej rangi z jednym autorem
b) międzynarodowe dużej rangi z wieloma autorami

100 pkt.
100 pkt. podzielone na autorów
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c) międzynarodowe małej rangi lub krajowe z jednym autorem
d) międzynarodowe małej rangi lub krajowe z wieloma autorami
na autorów
e) rozdział w monografii anglojęzycznej – (o objętości min. 25 stron)

20 pkt.
30 pkt. podzielone
10 pkt.

Uwaga: W przypadku monografii o mniejszej liczbie stron niż 100 liczba punktów będzie
proporcjonalnie zmniejszona.
4. Patenty
a) zgłoszenie patentowe międzynarodowe 50 pkt + 50 pkt. (za przyznanie) podzielone na autorów
b) zgłoszenie patentowe krajowe 20 pkt + 20 pkt. (za przyznanie) podzielone na autorów.
5. Rozwiązania innowacyjne o charakterze naukowym (zgłoszone) 10 pkt. podzielone na
autorów.
6. Wdrożenia lub licencje o udokumentowanym przychodzie powyżej 10 tys zł 40 pkt.
podzielone na autorów.
7. Aktywność popularyzująca naukę
do 2 pkt. za jedną akcję/uczestnictwo – w sumie
jednak nie więcej niż 6 punktów, każde wydarzenie liczone jednokrotnie.
Obowiązujące minimum punktowe pozwalające na przystąpienie do konkursu:
 na I roku
5 pkt.
 na pozostałych latach 10 pkt.
Dodatkowe warunki:


Punkty przyznane za aktywność popularyzującą naukę mogą stanowić nie więcej niż 50%
całości punktacji.
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Załącznik nr 3
Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendiów AdvancedPhD dla słuchaczy Studiów
Doktoranckich przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach
projektu AdvancedPhD
Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki o Stypendium AdvancedPhD ubiegać się mogą tylko
doktoranci, którzy mają w dorobku przynajmniej jedną publikację naukową lub doniesienie
konferencyjne. Każda publikacja przedstawiana przez doktorantów II roku i lat wyższych musi
posiadać afiliację WEiA. Poniżej podano osiągnięcia naukowe wraz z punktacją, która będzie
stosowana przy tworzeniu listy rankingowej:
1. Publikacje naukowe (opublikowane lub przyjęte do druku):
a) publikacje naukowe w czasopismach posiadających Impact Factor (IF) wg Journal Citation
Reports – liczba punktów wg wykazu MNiSW (grupa A)
15 - 50 pkt.
b) publikacje w językach obcych w innych czasopismach naukowych
12 pkt.
c) publikacje w języku polskim w innych czasopismach naukowych
10 pkt.
d) publikacje w czasopismach naukowo-technicznych
6 pkt.
e) publikacje w materiałach konferencyjnych
1 pkt.
2. Monografie i druki zwarte (posiadające numer ISBN)
a) monografie międzynarodowe dużej rangi
40 pkt.
b) monografie międzynarodowe niższej rangi lub krajowe
30 pkt.
c) druki zwarte, wydawnictwa konferencyjne międzynarodowe dużej rangi 10 pkt.
d) druki zwarte, wydawnictwa konferencyjne międzynarodowe niższej rangi lub krajowe 5 pkt.
3. Prezentacje konferencyjne:
a) osobista ustna prezentacja na konferencji międzynarodowej
b) osobista ustna prezentacja na konferencji krajowej
c) udział osobisty z posterem na konferencji międzynarodowej
d) udział osobisty z posterem na konferencji krajowej

6 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

Uwaga: za prezentację na konferencji na zaproszenie lub wyróżnioną – dodatkowe

5 pkt.

4. Patenty, wdrożenia, licencje, rozwiązania innowacyjne, projekty badawcze:
a) zgłoszenie patentowe międzynarodowe
20 pkt (+ 50 pkt za przyznanie patentu)
b) zgłoszenie patentowe krajowe
10 pkt (+ 20 pkt za przyznanie patentu)
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c) wdrożenia i licencje
d) zgłoszone rozwiązanie innowacyjne,
udział w projekcie badawczym

5. Popularyzacja nauki

10 pkt (za każde wdrożenie/licencję –
w sumie jednak nie więcej niż 20 punktów)
5 pkt (za każde zgłoszenie/udział –
w sumie jednak nie więcej niż 10 punktów)
2 pkt za jedną akcję/uczestnictwo –
w sumie jednak nie więcej niż 6 punktów.

Każda pozycja zgłoszenia musi być udokumentowana. W przypadku prac współautorskich
powyżej 3 autorów, liczba punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia wymienione
w pozycjach 1, 2 jest równa połowie liczby punktów wynikających z powyższego wykazu.
Obowiązujące minimum punktowe: na I roku: 5 pkt., na wyższych latach 10 pkt.
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Załącznik nr 4
Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendiów AdvancedPhD dla słuchaczy studiów
doktoranckich przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG w ramach projektu Advanced PhD
Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii o Stypendium AdvancedPhD ubiegać się mogą tylko
doktoranci wykonujący prace doktorskie z obszaru Strategii Europa 2020, którzy mają w dorobku
przynajmniej jedną publikację naukową lub doniesienie konferencyjne. Każda publikacja
przedstawiana przez doktorantów II roku i lat wyższych musi posiadać afiliacje WZiE. Poniżej
podano osiągnięcia naukowe wraz z punktacją, która będzie stosowana przy tworzeniu listy
rankingowej:
1. Publikacje naukowe
a) publikacje naukowe w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports
– liczba punktów według wykazu ministerialnego A
15 – 50 pkt.
b) publikacje w innych recenzowanych czasopismach naukowych nie posiadające IF
– liczba punktów według aktualnego wykazu ministerialnego B
1 – 10 pkt.
c) publikacje w czasopismach ERICH
- liczba punktów według wykazu ministerialnego C
10 – 14 pkt.
d) publikacje w materiałach konferencyjnych
1 pkt.
W przypadku prac współautorskich powyżej 3 autorów, liczba punktów przyznanych za
poszczególne osiągnięcia wymienione w pozycjach 1, 2 jest równa połowie liczby punktów
wynikających z powyższego wykazu.
2. Monografie
a) monografie międzynarodowe wysokiej rangi w j. angielskim
b) monografie międzynarodowe niższej rangi lub krajowe w j. angielskim
c) monografie o zasięgu krajowym w języku polskim
d) rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w j. angielskim
e) rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w j. polskim

60 pkt.
40 pkt.
20 pkt.
7 pkt.
3 pkt.

Uwaga: punkty za osiągnięcia z punktu 2 są dzielone proporcjonalnie do liczby autorów.
3. Wystąpienia na konferencjach naukowych
a) referat/komunikat wygłoszony na wiodących konferencjach międzynarodowych
b) referat/komunikat na innych konferencjach międzynarodowych, warsztatach, itp.
c) referat/komunikat na wiodących konferencjach krajowych
d) referat/komunikat na innych konferencjach krajowych, warsztatach, itp.

6 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
2 pkt.
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Uwaga: - wystąpienia konferencyjne w postaci plakatu

-50% pkt

4. Aktywność popularyzująca naukę (limit sumy osiągnięć: 6 punktów)
za jedną akcję/uczestnictwo

do 2 pkt

Uwaga: dla osiągnięć wyszczególnionych w punkcie 4, gdy doktorant występuje sam lub w zespole 2
autorów, przyznaje się 100% punktów, 3-4 autorów: 50%, 5 autorów lub więcej: 25% punktów.
5. Praktyczne wykorzystanie wyników badań
a) zgłoszenie patentowe międzynarodowe
b) zgłoszenie patentowe krajowe

20 pkt. + 50 pkt. (za przyznanie)
10 pkt. + 20 pkt. (za przyznanie)

Uwaga: uznanie osiągnięcia nastąpi po przedstawieniu na piśmie udziału poszczególnych autorów,
co będzie podstawą przyznania doktorantowi odpowiedniej części w/w punktów.
Obowiązujące minimum punktowe pozwalające na przystąpienie do konkursu: na I roku:
5 pkt., na wyższych latach 10 pkt.
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