
Załącznik nr 2 
  do Regulaminu zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej  
dla doktorantów studiów stacjonarnych UPH 

                  

 

     KWESTIONARIUSZ OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA w roku …………….....… 

dla doktorantów II, III, IV roku studiów 

I mię i nazwisko ………………………………………........................................................................ 

Wydział……………......................................……….. Rok studiów  ….....................………… 

Katedra…………………………….............. Opiekun/ Promotor………………............................... 

OSIĄGNIĘCIA1 W ROKU KALENDARZOWYM ..................... ............ 
(poprzedzające rok, w którym doktorant ubiega się o stypendium) 
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 
1. artykuły: (autor/autorzy, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, nr/rok, zakres stron – punkty) 

 
 

autor/autorzy tytuł artykułu nazwa 
czasopisma

nr/rok zakres stron punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów  
 
 
2. recenzowane monografie, publikacje w podręcznikach akademickich, rozdziały w recenzowanych 
monografiach: (autor/autorzy, tytuł monografii /redaktor, tytuł rozdziału, wydawnictwo/rok, zakres /nr stron - 
punkty ) 

 
autor/autorzy 

rozdziału 
tytuł 

monografii 
/redaktor 

tytuł 
rozdziału 

wydawnictwo/rok zakres /nr 
stron 

punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów 

 
1 
 Osiągnięcia należy udokumentować przedstawiając odpowiednie dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w zasadach punktacji. 
 
              
 



 

 

 
3. udział w konferencji ( z referatem): (autor/autorzy, tytuł referatu, nazwa konferencji, organizator, termin - 
punkty) 

 
autor / autorzy tytuł referatu nazwa 

konferencji 
organizator termin punkty 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Liczba punktów  
 

 

 

4. udział w projektach i programach badawczych, granty: ................................................................................... 

……………………………….......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………

………........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………

………........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

         Liczba punktów…................................. 
 
 
 
 
 
 



 
5. inne osiągnięcia  

 
Rodzaj działania Punkty 

Publikacje naukowe w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
polskim 

 

1.  
2.  
3.  
Publikacje naukowe w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku 
kongresowym 

 

1.  
2.  
3.  
Inne publikacje popularno-naukowe oraz recenzje, sprawozdania, 
komunikaty 

 

1.  
2.  
3.  
Udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach naukowych krajowych lub 
zagranicznych związanych z dyscypliną naukową jaką studiuje doktorant

 

1.  
2.  
3.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

  
Siedlce, dnia……………...............……………… 

.................................................................................... 

               podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opinia promotora/opiekuna naukowego na temat osiągnięć w pracy naukowej 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

 

          
Siedlce, dnia…………………………… 

................................................................... 

podpis promotora/opiekuna naukowego 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opinia promotora/opiekuna naukowego dotycząca jakości oraz zaangażowania odnośnie 
prowadzonych zajęć dydaktycznych 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
   

              ......………........................................... 
Siedlce, dnia…………………………… 

             podpis promotora/opiekuna naukowego 

 

 

 

 

 

 



 



ZASADY PUNKTACJI 

 
1. Listy rankingowe ustala się odrębnie dla poszczególnych lat studiów doktoranckich. 
2. Listy rankingowe uwzględniają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne za rok kalendarzowy poprzedzający 

rok składania wniosku o przyznanie stypendium tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. 
3. Ocena pracy naukowej doktoranta posiadających aktywny status doktoranta i nie będącymi uczestnikami               

I roku studiów doktoranckich dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów: 

 
Ldz.  KRYTERIA PUNKTY RANKINGOWE

1. Artykuły (punktowane) – Nie ogranicza się 
2. Recenzowane monografie, publikacje w podręcznikach 

akademickich, rozdziały w recenzowanych monografiach 
Nie ogranicza się 

3. Udział w konferencji (z referatem) Nie ogranicza się 
4. Udział w projektach i programach badawczych, granty Nie ogranicza się 
5. Inne osiągnięcia  Nie ogranicza się 

  
Brane pod uwagę będą wyłącznie publikacje z afiliacją jednostki prowadzącej studia doktoranckie.  
W przypadku jej braku należy dołączyć pisemne oświadczenia wskazujące związanie prowadzonych badań 
z tą jednostką. 

Zasady przyznawania punktów rankingowych:  
1) artykuły (punktowane) – są to publikacje recenzowane, z listy MNiSW. Wszystkie zdobyte przez 

doktoranta punkty za publikacje naukowe (artykuły) automatycznie stają się punktami rankingowymi 
według zasady: 1 punkt za artykuł = 1 punkt rankingowy 

2) (recenzowana) monografia, publikacja w podręczniku akademickim, rozdział w recenzowanej 
monografii - 4 pkt. 

    UWAGA! - każdy z autorów dostaje liczbę punktów odpowiadającą punktacji artykułu. 
3) konferencje – wystąpienia konferencyjne (poster lub prezentacja), w Polsce lub za 

granicą. Udział w konferencjach punktowany jest w następujący sposób: 
a) prezentacja ustna na konferencji w języku polskim – 2 pkt, 
b) prezentacja ustna na konferencji w języku obcym – 4 pkt, 
c) prezentacja poster na konferencji w języku polskim – 1 pkt, 
d) prezentacja posteru na konferencji w języku obcym – 2 pkt. 

W przypadku uczestnictwa w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, stosuje się mnożnik x 1.3 

W zależności od liczby i formy prezentacji na konferencji, liczba zdobytych przez doktoranta punktów sumuje 
się. Suma punktów automatycznie zostaje przeniesiona do rankingu wg zasady: 1 punkt za wystąpienia 
konferencyjne = 1 punkt rankingowy. 
 

4) granty, projekty i programy badawcze – udział doktoranta w projektach i grantach badawczych 
(wszystkich rodzajów) oraz programach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
Liczba punktów za uczestnictwo w grantach i programach badawczych przyznawana jest wg zasady: 
a) 1 grant lub program badawczy  - 5 punktów rankingowych. 
b) złożenie przez doktoranta wniosku o grant – 2 punkty rankingowe, 
c) doktorant posiadający grant promotorski otrzymuje dodatkowo - 5 punktów rankingowych, 
d) w przypadku złożenia wniosku i otrzymania przez doktoranta grantu w jednym roku 

rozliczeniowym, punkty rankingowe, o których mowa w  4.b i 4.c sumuje się. 
 

5) inne osiągnięcia – inne osiągnięcia doktoranta, związane ze studiowanym kierunkiem, takie jak: 
a) publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku polskim – 1 pkt, 
b) publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie spoza listy MNiSW w języku kongresowym                  

– 2 pkt, 
c) inne publikacje popularno-naukowe oraz recenzje, sprawozdania, komunikaty – 1 pkt, 
d) udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach naukowych krajowych lub zagranicznych, 

związanych z dyscypliną naukową, jaką studiuje doktorant – 2 pkt, 

UWAGA ! -  Osiągnięcia należy udokumentować przedstawiając: 
1) w przypadku publikacji - ksero zawierające:  



•  nazwisko autora, 
•  tytuł i rodzaj publikacji, 
•  nazwę czasopisma lub książki,  
•  miejsce i datę wydania,  
•  numer ISSN jeżeli został nadany, 
•  zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się drukiem książki, 
•  spis treści,  
•  kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN w przypadku rozdziału                       

w książce, dodatkowo strona tytułowa rozdziału.  

2) w przypadku konferencji: 
•  zaświadczenie od organizatora konferencji lub 
•  certyfikat  z konferencji, 
 
 

      Dokumenty powinny określać: 
• imię i nazwisko osoby występującej, 
• temat prezentowanej pracy, 
• nazwę konferencji,  
•       datę i miejsce konferencji,                     
•       zasięg konferencji. 

 
3) udział w projektach badawczych - zaświadczenie z instytucji naukowej prowadzącej projekt lub 

zaświadczenie od kierownika/koordynatora projektu badawczego określające: 
•  nazwę jednostki uczelni lub nazwę instytucji prowadzącej projekt, 
•  okres uczestnictwa w projekcie, 
•  pełniona funkcja w projekcie, 
•  opis wykonywanych zadań,  
•  cel i efekt udziału lub współpracy, 
•  wkład pracy doktoranta w działania naukowo-badawcze.   

4) granty - zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą granty, które zawiera:       
• imię i nazwisko wnioskodawcy,  
• tytuł,  
• numer grantu,  
• datę i miejsce uzyskania.  

5 )   w przypadku innych osiągnięć – ksero dokumentów potwierdzających 


