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10. Warsztaty naukowe, seminaria, kursy (w tym kursy on-line) – należy wskazać datę i miejsce warsztatów, seminarium lub kursu oraz 
dołączyć do wniosku potwierdzenie udziału wystawione przez organizatora. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE CHEMII1) 2) 
I. Kryteria  

dla doktorantów  
na pierwszym roku 
studiów doktoranckich 

Osiągnął bardzo dobre wyniki 
w postępowaniu rekrutacyjnym  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, 
który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

II. Kryteria 
dla doktorantów  
na drugim roku 
i kolejnych latach 
studiów doktoranckich 

1. Terminowo realizuje 
program studiów 

Zaliczenie do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku i uzyskanie  
w trakcie tego roku: 
a) ≥ 8 pkt ECTS – 3 pkt; 
b) < 8 pkt ECTS – 1 pkt. 

2. Wykazuje się zaangażowaniem: 
A) w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych  
w ramach praktyk 
zawodowych 

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w wymiarze: 
a) powyżej 10 godzin dydaktycznych – 2 pkt; 
b) 10 godzin dydaktycznych – 1 pkt. 

albo 
B) w realizacji badań 

naukowych 
prowadzonych przez 
wydział 

Upowszechnianie wyników badań (publikacje naukowe, prezentacje konferencyjne) – 0-5 pkt  
 
a) Publikacje: 

 recenzowane publikacje w języku innym niż polski (punktacja według części A wykazu czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązującego w dniu 30 września 
roku akademickiego poprzedzającego datę złożenia wniosku*):  

- ≥ 25 pkt – 12 pkt/7 pkt** za każdą publikację, 
- < 25 pkt – 7 pkt/4 pkt** za każdą publikację, 
- brak IF – 3 pkt/1 pkt** za każdą publikację; 

 recenzowane publikacje w języku polskim – 3 pkt/1 pkt** za każdą publikację; 
 inne publikacje o charakterze naukowym – 0,5 pkt za każdą publikację. 

 
* Wykaz jest dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-
czasopism-naukowych. 
** Punktacja jest wskazana kolejno dla pierwszego autora oraz autora korespondencyjnego lub współautora. 
 
b) Prezentacje konferencyjne: 

 referat na konferencji międzynarodowej – 4 pkt/2 pkt**; 



Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 87/R/15 ze zm. 
 

- 6 - 

 referat na konferencji krajowej – 2 pkt/1pkt**; 
 poster zagraniczny – 2 pkt/1 pkt**; 
 poster krajowy – 1 pkt/0,5 pkt**. 

Nie przyznaje się punktów za prezentację, której autor nie przedstawił w trakcie konferencji. 
 
** Punktacja jest wskazana kolejno dla pierwszego autora oraz autora korespondencyjnego lub współautora. 
 
Sumę punktów przyznanych za upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i 
prezentacji konferencyjnych (wymienionych w pkt a-b) przelicza się według skali 0-5 pkt. 

3. Wykazuje się postępami  
w pracy naukowej  
i w przygotowywaniu 
rozprawy doktorskiej 

1. Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – 1 pkt 
2. Brak postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – 0 pkt 

 

III. Sposób obliczania  
w skali punktowej 
osiągnięć doktoranta, 
któremu przedłużono 
okres odbywania 
studiów doktoranckich 

W przypadku doktoranta, który nie ukończył studiów doktoranckich w terminie i któremu przedłużono okres odbywania studiów 
doktoranckich, osiągnięcia takiego doktoranta obliczone w skali punktowej mnoży się przez współczynnik 0,5 (w przypadku pierwszego 
roku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich) lub współczynnik 0,25 (w przypadku drugiego roku przedłużenia okresu 
odbywania studiów doktoranckich). 

IV. Sposób 
udokumentowania 
spełnienia kryteriów 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu dokumentującego przebieg 
postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Każde osiągnięcie musi zostać należycie udokumentowane – do wniosku należy dołączyć: 
a) czytelnie podpisaną przez wnioskodawcę kopię strony indeksu z zaliczeniem roku studiów poprzedzającego rok złożenia wniosku 

oraz liczbą uzyskanych w tym roku punktów ECTS; 
b) czytelnie podpisaną przez wnioskodawcę kopię strony indeksu z informacją o samodzielnie przeprowadzonych zajęciach 

dydaktycznych lub udziale w ich przeprowadzeniu w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku; 
c) czytelnie podpisany przez wnioskodawcę wydruk z bazy EXPERTUS (format skrótowy, bez słów kluczowych) potwierdzający 

upowszechnianie wyników badań w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku z wyraźnie zaznaczonymi: 
 publikacjami, 
 autorstwem referatu lub posteru (prezentacja konferencyjna);  

w przypadku publikacji przyjętych do druku, ale nie wprowadzonych do bazy EXPERTUS, do wniosku można dołączyć kopię 
publikacji wraz z numerem DOI lub podpisaną przez promotora lub opiekuna naukowego kopią informacji, np. z redakcji 
czasopisma, o przyjęciu publikacji do druku;  

d) opinię promotora lub opiekuna naukowego z wyraźnie określonym procentowym postępem przygotowania rozprawy doktorskiej  
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku. 

 
1) Do Doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii przygotowujących rozprawę doktorską 

w dziedzinie nauk biologicznych stosuje się szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego obowiązujące na Wydziale Biotechnologii. 
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2) Do Doktorantów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Chemia z Fizyką przygotowujących rozprawę doktorską 
w dziedzinie nauk fizycznych stosuje się szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego obowiązujące na Wydziale Matematyki, Fizyki  
i Informatyki.   


