
 

Załącznik nr 4  

do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 

(Uchwała nr 54/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku) 

 
 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA ZA POPRZEDNI ROK AKADEMICKI 

(nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie) 

 

 

Imię i nazwisko doktoranta:   ……………………………………………   rok studiów ………………………. 

 

 

Lp. KATEGORIA PUNKTY 
MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

PUNKTACJA WYDZIAŁOWEJ 
DOKTORANCKIEJ KOMISJI 

STYPENDIALNEJ 
UWAGI 

1. 

Ocena zaangażowania 
doktoranta 

w prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych 
i/lub zaangażowania 
w realizację badań 

naukowych 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie* 0,1 pkt / 1 godzinę 
6 

15     

Liczba godzin zajęć dydaktycznych w formie asystentury* 0,05 pkt / 1 godzinę 

BS/MN 2 

12 

BS/PB** 0,5 

BZ 0,5 

(NCBiR) projekty rozwojowe, stosowane - wykonawca 1 

(NCN) BG - kierownik 5 

(NCN)  BG - wykonawca 1 

Program Ramowy 1 

Fundusze strukturalne   0,5 

2. Wydane publikacje 

Publikacje w czasopismach z ministerialnego wykazu czasopism 
naukowych (część A, B, C) 

Liczba pkt za czasopismo/ 
liczbę autorów 

  

Maksymalna 
liczba 

punktów za 
wszystkie 
wydane 

publikacje - 
20 

    

Autorstwo monografii 
5 pkt za monografię/ 

liczbę autorów 

7 Rozdział w monografii 
3 pkt za rozdział/ liczbę 

autorów 

Fragment monografii 
1 pkt za publikację/ liczbę 

autorów 

Publikacje w materiałach konferencyjnych indeksowanych w Web 
of Science, autorstwo książki/skryptu/podręcznika*** 

5 pkt za publikację/ liczbę 
autorów 

6 

Inne materiały*** 
1 pkt za publikację/ liczbę 

autorów 
2 



3. Rozprawa doktorska Otwarty przewód doktorski**** 4 4     

4. 
Średnia ocen za 
poprzedni rok 

akademicki 

4,30 - 4,49 1 

3     4,50 - 4,74 2 

4,75 - 5,00 3 

SUMA PUNKTÓW: 42     

* Na podstawie § 197 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1842 z późn. zm.)     

** w przypadku gdy doktorant nie jest kierownikiem BS/MN 
*** Abstrakty nie wliczają się 
**** 4 punkty liczone od momentu otwarcia przewodu do końca regulaminowego czasu trwania studiów 

          

 

 

 
 

   

   

   

Podpisy członków Wydziałowej Doktoranckiej Komisji 
Stypendialnej 

 Podpis Przewodniczącego Wydziałowej Doktoranckiej 
Komisji Stypendialnej 

  
 
 
Częstochowa, dnia ………………………………………... 
 
 

 


