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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

REKTORA DLA DOKTORANTÓW 
 

Punkty przyznaje się za spełnienie łącznie warunków określonych w poniższej tabeli (max. 100 pkt) 
 

II. Punkty za postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 

od 0 do 80 pkt 

a) Punkty za postępy w pracy naukowej od 0 do 70 pkt 

PUBLIKACJE 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Publikacje naukowe, 

uwzględnione w wykazie 

czasopism naukowych MEiN 

(200 pkt, 140 pkt, 100 pkt) 

25 

kopia stron lub zaświadczenie od wydawcy 

potwierdzające przyjęcie do druku zawierające: 

nazwisko autora wraz z afiliacją, tytuł publikacji, 

nazwę czasopisma lub książki, dokładną datę 

wydania oraz ISBN/ISSN (jeśli został nadany), 

numer DOI (jeśli został nadany) 

 

PJKO11-1-7 

Publikacje naukowe, 

uwzględnione w wykazie 

czasopism naukowych MEiN 

 (70 pkt, 40 pkt, 20 pkt) 

12,5 PJKO11-2-6 

Publikacje naukowe, 

recenzowane, nieuwzględnione 

w komunikacie MEiN 

(język obcy) 

5 PJKO11-3-5 

Publikacje naukowe, 

recenzowane, nieuwzględnione 

w komunikacie MEiN 

(język polski) 

2,5 PJKO11-4-4 

Monografie naukowe, 

uwzględnione w wykazie 

wydawnictw MNiSW  

(język obcy) 

50 PJKO11-5-3 

Monografie naukowe, 

uwzględnione w wykazie 

wydawnictw MNiSW  

(język polski) 

50    PJKO11-6-2 

Monografie naukowe, 

recenzowane, nieuwzględnione 

w wykazie wydawnictw 

MNiSW (język obcy) 

5 PJKO11-7-1 

Monografie naukowe, 

recenzowane, nieuwzględnione 

w wykazie wydawnictw 

MNiSW (język polski) 

2,5 PJKO11-8-0 

Rozdział w publikacji 

recenzowanej książki lub  

w pracy zbiorowej 

(język obcy) 

max.5 rozdz. 

max. 25 pkt 

PJO11-1 -5- 

PJO11-2 -10 

PJO11-3 -15 

PJO11-4 -20 

PJO11-5 -25 

Rozdział w publikacji 

recenzowanej książki lub  

w pracy zbiorowej 

(język polski) 

max.5 rozdz. 

max. 20 pkt 

PJP03-3- 4- 

PJP03-2- 8- 

PJP03-3- 12 
PJP03-4- 16 

PJP03-5- 20 

Redakcja książki, pracy 

zbiorowej, wydawnictwa 

pokonferencyjnego 

(język obcy) 

5 PJO12-4 

I. Punkty za wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

od -5 do 5 pkt 

Średnia ocen 
liczba punktów: 

od -5 do 5 

Średnia z ocen za rok akademicki 

poprzedzający rok, na który 

doktorant składa wniosek; 

wyliczana na podstawie 

obowiązującego Regulaminu 

Studiów Doktoranckich UŁ 

 Punkty stypendialne przyznawane 

są doktorantom, którzy zaliczyli 

poprzedni rok akademicki 

 Liczba punktów obliczona na 

podstawie wzoru, zaokrąglona do 4 

miejsc po przecinku. 

(średnia – 4,0000)*5 
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Redakcja książki, pracy 

zbiorowej, wydawnictwa 

pokonferencyjnego 

(język polski) 

2,5 PJP08-2 

KONFERENCJE NAUKOWE W JĘZYKU OBCYM 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Wygłoszenie referatu 7 kopia materiałów pokonferencyjnych, strony 

zawierające nazwisko autora, nazwę i termin 

konferencji, zaświadczenie organizatora, rodzaj 

doniesienia referat/poster tytuł prezentowanego 

doniesienia 

KNJO23-9 

Udział w sesji plakatowej 3,5 KNJO26-4,5 

Współautorstwo doniesienia 

naukowego 
2 KNJO29-2 

KONFERENCJE NAUKOWE W JĘZYKU POLSKIM 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Wygłoszenie referatu 5 kopia materiałów pokonferencyjnych, strony 

zawierające nazwisko autora, nazwę i termin 

konferencji, zaświadczenie organizatora, rodzaj 

doniesienia referat/poster tytuł prezentowanego 

doniesienia 

KNJP13-6 

Udział w sesji plakatowej 2,5 KNJP14-3 

Współautorstwo doniesienia 

naukowego 
1 KNJP15-4 

MIĘDZYNARODOWE GRANTY NAUKOWE 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Kierowanie grantem 

międzynarodowym 

finansowanym z funduszy 

zewnętrznych 

30 

kopie dokumentów zawierające stronę tytułową 

wniosku wraz ze stroną z widocznym nazwiskiem 

kierownika projektu oraz potwierdzenie 

zakwalifikowania projektu do realizacji 

MGN - 30 

Uczestnictwo w grancie 

międzynarodowym 

finansowanym z funduszy 

zewnętrznych 

15 

kopia dokumentu potwierdzającego włączenie 

doktoranta do projektu lub zaświadczenie od 

kierownika projektu 

MGN - 15 

KRAJOWE GRANTY NAUKOWE 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Kierowanie grantem krajowym 

finansowanym z funduszy 

zewnętrznych 

15 

kopie dokumentów zawierające stronę tytułową 

wniosku wraz ze stroną z widocznym nazwiskiem 

kierownika projektu oraz potwierdzenie 

zakwalifikowania projektu do realizacji 

KGN - 15 

Uczestnictwo w grancie 

krajowym finansowanym z 

funduszy zewnętrznych 

7,5 

kopia dokumentu potwierdzającego włączenie 

doktoranta do projektu lub zaświadczenie od 

kierownika projektu 

KGN – 7,5 

Uzyskanie dofinansowania w 

ramach działań służących 

rozwojowi młodych 

naukowców, finansowanych 

w wewnętrznym trybie 

konkursowym 

5 
potwierdzenie uzyskania dofinansowania lub 

kopia umowy 
KGN - 5 

Uczestnictwo w grancie 

krajowym finansowanym w 

wewnętrznym trybie 

konkursowym 

2,5 
zaświadczenie od kierownika projektu lub kopia 

umowy 
KGN - 2,5 

b) Punkty za przygotowanie rozprawy doktorskiej od 0 do 10 pkt 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Postępy w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej 
10 

podpis opiekuna naukowego/promotora 

stwierdzający wykonanie postępu  

w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

w minionym roku akademickim 

PR-10 
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III. Punkty za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną 

od 0 do 15 pkt 

Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Potwierdzenie 

Kod 

osiągnięcia 

Samodzielne prowadzenie zajęć 0-15 
prowadzenie zajęć poświadcza pracownik 

dziekanatu 
SZPD33-8 

Uczestniczenie w prowadzeniu 

zajęć 
0-15 

uczestniczenie w prowadzeniu zajęć poświadcza 

prowadzący zajęcia bądź pracownik dziekanatu 
SZPD34-7 

 

1. W danym roku akademickim mogą zostać uwzględnione tylko artykuły o charakterze naukowym uwzględnione w wykazie 

stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. (ze zm.) w sprawie wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. 

Z wnioskowania wyłączone są publikacje popularnonaukowe. 

2. W danym roku akademickim mogą zostać uwzględnione tylko monografie naukowe uwzględnione w wykazie 

stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

3. O typie konferencji decyduje informacja o języku wygłoszonego wystąpienia/zaprezentowanego posteru. 

4. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze stanem faktycznym. 

Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

5. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez doktoranta osiągnięcia, komisja nie przyznaje za nie 

punktów.  

6. Punkty za poszczególne osiągnięcia są sumowane w granicach wyznaczonych przedziałów. 

7. Punty za „szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną” są przyznawane według następującego sposobu: liczba 

samodzielnie poprowadzonych godzin jest dzielona przez 6 i zaokrąglana wg prawidłowości matematycznej do 4 (czterech) 

miejsc po przecinku, liczba godzin uczestnictwa w prowadzeniu jest dzielona przez 12 i zaokrąglana wg prawidłowości 

matematycznej do 4 (czterech) miejsc po przecinku. Suma punktów za samodzielne prowadzenie zajęć i uczestniczenie nie 

może być wyższa niż 15 punktów.  

8. Ilekroć doktorant ubiega się o przyznanie punktów za publikację na podstawie zaświadczenia od wydawcy 

potwierdzającego przyjęcie do druku, oznacza to, że ta sama publikacja nie może być ponownie punktowana po 

opublikowaniu. 


