SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DOKTORANTOM NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Przepisy ogólne
§1
1. Stypendium rektora, zwane dalej „stypendium”, może być przyznane na wniosek uczestnika studiów
doktoranckich, zwanego dalej „doktorantem”.
2. Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na
który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:
1) postępami w pracy naukowej,
2) postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
3) szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
3. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 ocenia się i dokumentuje zgodnie z Regulaminem świadczeń dla
studentów Uniwersytetu Warszawskiego i niniejszymi zasadami.
Zasady oceny wniosków
§2
1. Stypendium nie może być przyznane doktorantowi, jeśli za co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa
w ust. 3-5 otrzymał 0 punktów.
2. Doktorant za kryteria, o których mowa w ust. 3-4 oraz ust. 5 może otrzymać maksymalnie po 100 punktów.
3. Postępy w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób:
Osiągnięcie
3.A Publikacje

3.A.1 Artykuł naukowy w
czasopiśmie lub
sprawozdaniach z konferencji z
„wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych
MNiSW wraz z przypisaną
liczbą punktów”
3.A.2 Plakaty
3.B Konferencje naukowe

Warunki uznania i sposób punktowania
Uznaje się teksty opublikowane lub przyjęte do
druku.
W wypadku tekstów wieloautorskich liczba
punktów za publikację dzielona jest przez min(3,
liczba autorów publikacji).
1 artykuł = 20*(punktacja z wykazu/200 ) pkt

Maksymalna
liczba punktów
doktoranci na 2.
roku – 40 pkt
doktoranci na 3.
roku i wyżej – 60
pkt

1 plakat = 5 pkt
Przez konferencje naukowe rozumie się
konferencje, które posiadają komitet programowy
(złożony z pracowników naukowych ze stopniem
co najmniej doktora), który dokonuje
merytorycznej selekcji zgłoszeń udziału w
konferencji.

doktoranci na 2.
roku – 20 pkt
doktoranci na 3.
roku i wyżej – 10
pkt

Przez konferencje naukowe o zasięgu:
1) międzynarodowym rozumie się konferencje, w
których co najmniej 1/3 czynnych uczestników
reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe;
2) krajowym rozumie się konferencje, w których
czynny udział wzięli przedstawiciele co najmniej
pięciu ośrodków naukowych;
3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje,
w których co najmniej połowa czynnych
uczestników reprezentowała jeden ośrodek
naukowy (nawet jeśli wzięli w niej czynny udział
przedstawiciele co najmniej pięciu ośrodków
naukowych).
W wypadku niemożności ustalenia zasięgu
konferencji naukowej punkty przyznaje się jak za
konferencję uczelnianą.
Przez czynny udział w konferencji naukowej
rozumie się wygłoszenie referatu lub
zaprezentowanie plakatu.

3.B.1 Czynny udział w
konferencji naukowej o
zasięgu międzynarodowym

W wypadku wygłoszenia tego
samego referatu lub zaprezentowania tego samego
plakatu na kilku konferencjach, uznaje się jedno –
najwyżej punktowane.
1 referat = 10 pkt
1 plakat = 5 pkt

3.B.2 Czynny udział w
konferencji naukowej o zasięgu
krajowym

1 referat = 6 pkt
1 plakat = 3 pkt

3.B.3 Czynny udział w
konferencji naukowej o zasięgu
uczelnianym
3.C Staże w innych ośrodkach
naukowych

1 referat = 4 pkt
1 plakat = 2 pkt
za staż trwający 2 tygodnie = 2 pkt
za staż powyżej 3 tygodni = 5 pkt

doktoranci na 2.
roku. – 5 pkt
doktoranci na 3.
roku i wyżej – 10
pkt

4. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenia się w następujący sposób:
Osiągnięcie

Warunki uznania i sposób punktowania

4.A Przedstawienie projektu
doktoranckiego, potwierdzone
zdanym egzaminem
kwalifikacyjnym

25 pkt; punkty otrzymują tylko doktoranci 2. roku
studiów, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny na 1.
roku studiów

Maksymalna
liczba punktów
25

4.B Wszczęcie przewodu
doktorskiego

wszczęty przewód doktorski na podstawie danych z
protokołów Rady Wydziału

doktoranci na 2.
roku – 10 pkt
doktoranci na 3.
roku i wyżej – 20
pkt

5 pkt
4.C Postępy w redagowaniu
rozprawy doktorskiej

Na podstawie opinii opiekuna
naukowego/promotora

4.D Zapoznanie się z
bibliografią tematyki
proponowanej rozprawy

Na podstawie opinii opiekuna
naukowego/promotora

5pkt

5. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną ocenia się w następujący sposób:
Osiągnięcie
5.A Prowadzenie zajęć

Warunki uznania i sposób punktowania
1 godzina = 1 pkt; uznaje się tylko zajęcia
prowadzone na UW

Maksymalna
liczba punktów
100

Zasady dokumentowania osiągnięć
§3
1. Artykuł naukowy w czasopiśmie należy udokumentować poprzez podanie tytułu artykułu, listy autorów, nazwy
czasopisma, daty publikacji i DOI.
2. Artykuł konferencyjny należy udokumentować poprzez podanie tytułu artykułu, listy autorów, nazwy
konferencji, terminu konferencji i DOI.
3. Plakat należy udokumentować poprzez podanie tytułu plakatu, listy autorów, nazwy konferencji, terminu
konferencji i odsyłacza do wersji elektronicznej plakatu.
4. Udział w konferencji należy udokumentować poprzez podanie tytułu prezentacji lub plakatu, nazwy konferencji,
odsyłacza do strony konferencji (lub kopii programu); strona konferencji (program) powinna zawierać: nazwę
konferencji, termin konferencji oraz listę przyjętych artykułów lub plakatów wraz z autorami.
5. Staż należy udokumentować poprzez załączenie kopii lub skanu zaproszenia wysłanego przez przedstawiciela
instytucji zapraszającej. Zaproszenie powinno zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia stażu.
Przykładowe osiągnięcia, które nie będą uznawane
§4
1.
2.
3.
4.

Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy (np. bez danych wyszczególnionych w §
3).
Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji).
Artykuły lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku.
Bierny udział w konferencjach, sympozjach lub sesjach naukowych.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Udział w pracach koła naukowego.
Praca administracyjna na rzecz jednostki (np. protokołowanie posiedzeń rad naukowych, administrowanie
stroną internetową).
Działalność w samorządzie i innych organach Uniwersytetu Warszawskiego.
Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych oraz spotkaniach z
przedstawicielami firm lub instytucji.
Udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach lub eliminacjach do konkursów, festiwalach, olimpiad.
Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, warsztatów.
Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
Inne nagrody i wyróżnienie za wyniki lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (np. nagrody rektora
lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe, fundacje lub osoby prywatne).
Osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

