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Formularz do wypełnienia dla doktorantów, którzy ubiegają  

się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

na rok akademicki 2017/2018 
 

 
DANE OSOBOWE DOKTORANTA 

 

Imię i Nazwisko: 

Adres do korespondencji: 

Numer telefonu: 

 

 

1. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA  

1A. 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 

1A.1. Kierownik (kopia 

decyzji przyznania 

projektu) 

pierwszy rok projektu – 25 pkt   

kolejne lata  – 15 pkt   

1A.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 

1A.3 Kierownik (kopia 

decyzji przyznania 

projektu) 

kierownik – 8 pkt   

1A.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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1B. 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 należy dołączyć do wniosku potwierdzenie 

wystawione przez redakcję czasopisma o przyjęciu publikacji do druku. Na każdym załączniku 

należy podać odpowiedni symbol z tabeli i liczbę punktów za publikację. 

 

Symbol Rodzaj publikacji Liczba Punkty 

1B.1 Monografia naukowa lub książka (autor lub redaktor 

naczelny) – 25 pkt za każdą monografię lub książkę 

  

1B.2 Artykuł naukowy
***

 – punktacja według części A, B lub C 

wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego
****

 

  

1B.3 Rozdział w monografii lub książce (jeżeli wnioskodawca 

jest autorem lub współautorem) – 5 pkt 

  

Symbol Komentarze do map Liczba Punkty 

1B.4 < 0,5 arkusza wydawniczego – 2 pkt   

1B.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. 

 

1C. Uzyskane patenty. Do wniosku należy dołączyć stosowne potwierdzenie (na każdym załączniku 

należy podać odpowiedni symbol z tabeli). 

 

Symbol Rodzaj patentu Liczba Punkty 

1C.1 krajowy – 15 pkt za każdy patent   

1C.2 międzynarodowy – 25 pkt za każdy patent   

SUMA   
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1D. Aktywny
 
udział w konferencjach i innych spotkaniach naukowych

***** 
(max. 20 pkt). Punkty 

przyznaje się wyłącznie temu autorowi referatu lub posteru, który wystąpił z referatem lub 

zaprezentował poster w trakcie konferencji lub spotkania. Do wniosku należy dołączyć 

potwierdzenie o prezentowaniu referatu lub posteru wystawione przez organizatorów spotkania (na 

każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z tabeli).  

 

Symbol Konferencje i inne spotkania naukowe Liczba Punkty 

1D.1 krajowe wystąpienie z referatem – 6 pkt   

prezentacja posteru – 3 pkt   

1D.2 międzynarodowe wystąpienie z referatem – 10 pkt   

prezentacja posteru – 5 pkt   

SUMA  

*****
Za inne spotkania naukowe uznaje się wyłącznie spotkania odbywające się poza macierzystą jednostką 

organizacyjną doktoranta będącego wnioskodawcą, tj. wydziałem lub instytutem badawczym. 

 

1E. Ukończenie stażu naukowego (max. 20 pkt). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie o 

odbyciu stażu wraz z dokładnym podaniem miejsca jego odbywania i czasu trwania.  

 

Symbol Staże naukowe Liczba Punkty 

 

1E.1 

 

krajowy 

powyżej 3 miesięcy – 6 pkt   

od 1 miesiąca do 3 miesięcy – 3 pkt   

poniżej 1 miesiąca – 1 pkt   

 

1E.2 

 

zagraniczny 

powyżej 3 miesięcy – 12 pkt   

od 1 miesiąca do 3 miesięcy – 6 pkt   

poniżej 1 miesiąca – 2 pkt   

SUMA  

 

2. AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

2A. Wyróżnianie się w pracy dydaktycznej. 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. Inna działalność dydaktyczna i edukacyjno-popularyzatorska nie wynikająca z obciążeń 

dydaktycznych (max. 10 pkt). Do wniosku należy dołączyć oficjalne potwierdzenie każdej 

działalności (na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z tabeli).  

  

Symbol Rodzaj działalności Liczba Punkty 

2B.1 wygłoszenie wykładu popularnonaukowego – 2 pkt   

2B.2 prowadzenie warsztatów edukacyjnych – 2 pkt   

2B.3 obsługa stoiska o charakterze edukacyjno- popularyzatorskim – 2 

pkt 
  

2B.4 inne formy – 2 pkt (wymienić): 

 

  

SUMA  

 

3. AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA  

3A. Wyróżnianie się w działalności organizacyjnej, bezpośrednio związanej z pracą naukową lub 

dydaktyczną (za każdy poniższy rodzaj aktywności można uzyskać max. 1 pkt, natomiast za 

wszystkie zgłoszone osiągnięcia max. 10 pkt). Do wniosku należy dołączyć oficjalne potwierdzenie 

działalności (na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z tabeli). 

 

Symbol Rodzaj działalności Punkty 

3A.1 Członkostwo w Radzie Doktorantów UG – 1 pkt  

3A.2 Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału OiG – 1 pkt  

3A.3 Udział w komisjach i innych gremiach na szczeblu Wydziału i UG – 1 pkt  

3A.4 Udział w Radzie Programowej Środowiskowych Studiów Doktoranckich – 1 pkt   

3A.5 Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Oceanografii lub Instytutu 

Geografii WOiG – 1 pkt 
 

3A.6 Funkcja w władzach stowarzyszenia naukowego – 1 pkt  

3A.7 Organizacja spotkania naukowego – 1 pkt  

3A.8 Organizacja projektu edukacyjnego lub popularyzatorsko-edukacyjnego – 1 pkt  

3A.9 Organizacja wyprawy lub ekspedycji naukowej – 1 pkt  

3A.10 inne formy – 1 pkt (wymienić): 

 

 

SUMA   

 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW  
 

 


