
 

Formularz do wypełnienia dla doktorantów, którzy ubiegają  

się o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 

(do wniosku powinna być dołączona opinia opiekuna naukowego albo promotora) 

 

 
DANE OSOBOWE DOKTORANTA 

 

Imię i Nazwisko: 

Numer PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

 

Rok studiów doktoranckich: 

Adres do korespondencji: 

Numer telefonu: 

 

1. TERMINOWA REALIZACJA PROGRAMU STUDIÓW (POTWIERDZA PRACOWNIK 

DZIEKANATU) 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(data, podpis i pieczęć) 

 

2. ZAANGAŻOWANIE DOKTORANTA W: 

 
2A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych (przedkłada się kopię 

sprawozdania z obciążeń dydaktycznych za poprzedni rok akademicki podpisaną przez kierownika 

jednostki organizacyjnej). 

 

Symbol Liczba godzin/ punkty Punkty 

2A.1 od 61 do 90 godz. – 3 pkt  

2A.2 od 31 do 60 godz. – 2 pkt  

2A.3 do 30 godz. – 1 pkt  
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2B. Realizacja badań naukowych prowadzonych przez Wydział 

 

2B.1. Uzyskanie finansowania projektu badawczego lub udział w projekcie badawczym (na każdym 

załączniku należy podać odpowiedni symbol z tabeli). 

 

Symbol Projekty: NCN, FNP, NCBiR, MNiSW, WFOŚiGW
*
 

oraz projekty międzynarodowe 

Liczba 

projektów 

Punkty 

2B.1.1. Kierownik (kopia 

decyzji przyznania 

projektu) 

pierwszy rok projektu – 25 

pkt 

  

kolejne lata  – 15 pkt   

2B.1.2. Wykonawca 

(zaświadczenie 

wystawione przez 

kierownika projektu 

potwierdzające udział 

procentowy) 

udział w projekcie  

10-24% - 5 pkt 

  

udział w projekcie  

25-35% - 7 pkt 

  

udział w projekcie  

> 35% - 10 pkt 

  

Symbol Projekty badawcze dla doktorantów i młodych 

naukowców
**

 (tzw. BW) 

Liczba 

projektów 

Punkty 

2B.1.3 Kierownik (kopia 

decyzji przyznania 

projektu) 

kierownik – 8 pkt   

2B.1.4 Wykonawca 

(oświadczenie 

kierownika o udziale w 

projekcie) 

wykonawca – 4 pkt   

SUMA  

* 
Uwzględnia się wyłącznie projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, a tym samym nie uwzględnia się 

projektów finansowanych w ramach konkursów związanych z Bałtyckim Festiwalem Nauki, konkursów 

edukacji ekologicznej i innych konkursów edukacyjnych. 

** 
Uwzględnia się jedynie projekty, na których realizację dofinansowanie zostało przyznane w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium. 
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3. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWYWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

3A. Opublikowane lub zaakceptowane do druku prace naukowe. Do wniosku należy dołączyć 

kserokopię strony tytułowej, zawierającej informacje o nazwie czasopisma, autorach, dacie i miejscu 

publikacji. W przypadku publikacji zaakceptowanych do druku do wniosku należy dołączyć 

stosowne potwierdzenie wystawione przez redakcję czasopisma. Na każdym załączniku należy 

podać odpowiedni symbol z tabeli i liczbę punktów za publikację (punktacja wg aktualnej listy 

MNiSW). 

 

Symbol Rodzaj publikacji Liczba Punkty 

3A.1 Monografia naukowa lub książka (jeżeli wnioskodawca jest 

autorem lub redaktorem naczelnym) – 25 pkt za każdą 

monografię lub książkę 

  

3A.2 Artykuł naukowy
***

 – punktacja według części A, B lub C 

wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego
****

 

  

3A.3 Rozdział w monografii lub książce (jeżeli wnioskodawca jest 

autorem lub współautorem) – 5 pkt 

  

Symbol Komentarze do map Liczba Punkty 

3A.4 

 

< 0,5 arkusza wydawniczego – 2 pkt 

 

  

3A.5 > 0,5 arkusza wydawniczego – 4 pkt 

 

  

SUMA   

***
 W przypadku autorstwa jednej osoby – przyznaje się 100% punktów. 

W przypadku dwóch lub więcej autorów – punkty przyznaje się według zasad umieszczonych poniżej:  

a) jeżeli doktorant jest pierwszym autorem publikacji – 100%  punktów, 

b) jeżeli doktorant jest drugim lub trzecim autorem – 75% punktów, 

c) jeżeli doktorant jest czwartym lub kolejnym autorem – 50% punktów. 

**** 
Punkty są przyznawane za każdą publikację, zgodnie z ostatnim wykazem opublikowanym przed 

terminem złożenia wniosku na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

 

 

3B. Uzyskane patenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne potwierdzenie (na każdym załączniku 

należy podać odpowiedni symbol z tabeli). 

 

Symbol Rodzaj patentu Liczba Punkty 

3B.1 krajowy – 15 pkt za każdy patent   

3B.2 międzynarodowy – 25 pkt za każdy patent   

SUMA  
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3C. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, poczynione w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do poprzedniego roku akademickiego. 

 

Stan zaawansowania rozprawy doktorskiej Doktoranta określam na …………….. %, co oznacza 

wzrost o  …………… punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

       …………………………………………………………… 

(data i podpis opiekuna naukowego lub promotora) 

 
 

 

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW: 
 

 

 

 

 

 

 


