
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW  O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO  NA WYDZIALE FIZYKI 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 

Przepisy ogólne 
§ 1 

1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej „stypendium”, może być przyznane na wniosek 

uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich, zwanego dalej „doktorantem”. 

2. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział Fizyki; 

3) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

3. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 2, ocenia się i dokumentuje zgodnie z zarządzeniem 

Rektora w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich 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. 3-6 otrzymał 0 punktów. 

2. Za ostateczny wynik doktoranta uznaje się sumę punktów uzyskanych za kryteria, o których 

mowa w ust. 3-6. 

3. Terminową realizację studiów doktoranckich ocenia się w następujący sposób (z zastrzeżeniem, 

że doktorant, który nie spełnił wymagań ustalonych programem studiów otrzymuje za to 

kryterium 0 punktów):  

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 
Maksymalna 

liczba punktów 

Spełnienie 

wymogów 

programu 

Doktorant, który spełnił wymogi ustalone programem 

studiów doktoranckich lub uzyskał decyzję kierownika 

studiów doktoranckich na przełożenie wyników realizacji 

programu na kolejny rok, otrzymuje 1 punkt 
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4. Wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział Fizyki ocenia 

się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

4.A Zaangażowanie 

w prowadzenie zajęć 

dydaktycznych 

w ramach praktyk 

Zaliczenie 10 godzin praktyk zawodowych na ocenę co 

najmniej dobrą, lub zgłoszenie do kierownika studiów 

zobowiązanie do odbycia takiej praktyki. =1 pkt. 
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4.B Zaangażowanie w 

realizację badań 

naukowych 

 brak limitu 

4.B.1 Publikacje 

Uznaje się teksty opublikowane lub przyjęte do druku. 

Doktorant określa we wniosku podlegające ocenie 

publikacje, przypisując k-tej publikacji wagę wk 

nieprzekraczającą maksymalnej wartości podanej w 

brak limitu 



poniższej tabeli, przy czym suma wag nie może 

przekraczać wartości 2. 

Punktację określa się jako sumę wyrażeń              Pk= 

0,25(wk Lk) punktów, gdzie Lk jest liczbą punktów za 

czasopismo zamieszczone w wykazie czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych MNiSW (załącznik nr do 

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia  31 lipca 2019 r.) 

liczba autorów 
maksymalna waga wk 

1 1,2 

2-3 1 

4-5 0,8 

6-7 0,6 

8-10 0,4 

11-19 0,3 

20-99 0,2 

od 100 0,1 
 

4.B.2 Oddziaływanie   

pracy badawczej 

doktoranta na 

środowisko naukowe 

Uznaje się teksty opublikowane lub przyjęte do druku. 

Doktorant określa we wniosku podlegające ocenie 

publikacje, przypisując k-tej publikacji wagę wk 

nieprzekraczającą maksymalnej wartości podanej w 

poniższej tabeli, przy czym suma wag nie może 

przekraczać wartości 2. Uwzględnia się tylko publikacje, 

które w okresie podlegającym ocenie uzyskały co 

najmniej jedno cytowanie (nie uwzględnia się 

autocytowań) w pracy wnioskodawcy opublikowanej w 

czasopiśmie zamieszczonym w wykazie czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych MNiSW (załącznik nr do 

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia  31 lipca 2019 r.). W tym punkcie nie można 

uwzględnić publikacji, która została już uwzględniona w 

punkcie 4.B.1. 

Punktację określa się jako sumę wyrażeń Pk= 0,25(wk Lk) 

punktów, gdzie Lk jest liczbą punktów za czasopismo 

zamieszczone w wykazie czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych MNiSW (załącznik nr do 

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia  31 lipca 2019 r.) 

liczba autorów 
maksymalna waga wk 

1 1,2 

2-3 1 

4-5 0,8 

6-7 0,6 

 



8-10 0,4 

11-19 0,3 

20-99 0,2 

od 100 0,1 
 

4.B.3 Projekty 

badawcze 

Pełnienie funkcji kierownika projektu badawczego = 3 

pkt  

 

Uznaje się jedynie projekty badawcze o sumie 

finansowania przekraczającej 10 tys. złotych, 

finansowane przez instytucje inne niż Uniwersytet 

Warszawski. 
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4.B.4 Zgłoszenia 

patentowe 

Za zgłoszenie patentowe, w którym doktorant jest 

wymieniony na liście twórców = 3 pkt. 
9 

4.B.5 Patenty 
Za uzyskanie patentu, w którym doktorant jest 

wymieniony na liście twórców  = 6 pkt. 
18 

5. Postępy w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

5.A Referat na 

seminarium 

Wygłoszenie referatu (w tym online) w ramach 

seminarium na Uniwersytecie Warszawskim, innej 

uczelni lub ośrodku naukowym, lub na równoważnym 

wystąpieniu = 1 pkt. 
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5.B Konferencje 

naukowe 

Przez konferencje naukowe (w tym konferencje online) 

rozumie się konferencje, sympozja lub warsztaty 

spełniające jednocześnie dwa warunki: 

  

(1) posiadają komitet programowy (złożony 

z pracowników naukowych ze stopniem co 

najmniej doktora) dokonujący selekcji 

zgłoszonych prac oraz  

(2) prelegenci wygłaszający wystąpienia ustne 

pochodzą z co najmniej 5 różnych ośrodków 

naukowych (uczelni lub odrębnych 

instytutów), 

 

lub konferencje organizowane pod auspicjami Rektora 

UW. 

 

Przyjmuje się, że konferencja (w tym konferencja 

online) posiada zasięg międzynarodowy, jeżeli 

wygłasza na niej wystąpienia co najmniej 10 osób o 

afiliacjach wyłącznie spoza Polski. W razie braku 

takiego potwierdzenia, konferencja zostanie uznana za 

krajową.  

Przez czynny udział w konferencji naukowej rozumie 

się prezentację referatu, plakatu lub plakatu 

elektronicznego. Nie punktuje się zatem wystąpień lub 

prezentacji, których doktorant był współautorem, lecz 

osobiście nie wygłaszał  referatu lub nie prezentował 

posteru. Nie punktuje się dwóch wystąpień o tym 
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samym tytule wygłoszonych podczas tej samej 

konferencji. 

 

5.B.1 Czynny udział 

w konferencji naukowej 

o zasięgu 

międzynarodowym 

wygłoszenie referatu = 6 pkt 

zaprezentowanie plakatu = 2 pkt 
brak limitu 

5.B.2 Czynny udział 

w konferencji naukowej 

o zasięgu krajowym 

wygłoszenie referatu = 3 pkt 

zaprezentowanie plakatu = 1 pkt 
brak limitu 

6. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 
Maksymalna 

liczba punktów 

Pozytywna opinia 

promotora lub opiekuna 

naukowego doktoranta 

W swojej opinii promotor lub opiekun naukowy 

doktoranta ocenia, czy doktorant wykazał się 

postępami w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej. =1 pkt. 

1 

Zasady dokumentowania osiągnięć 
§ 3 

1. Opublikowanie pracy potwierdza się w jeden z następujących sposobów: 

a) przez podanie numeru DOI,  

b) podanie adresu strony internetowej zawierającej potwierdzenie publikacji bądź 

akceptacji danej pracy, 

c) załączenie potwierdzenia od redakcji czasopisma akceptacji danej pracy. 

2. Uzyskanie cytowania potwierdza się w jeden z następujących sposobów: 

a) podanie numeru DOI pracy cytującej pracę doktoranta, 

b) załączenie kopii pracy cytującej pracę doktoranta. 

3. Udokumentowanie prezentacji na konferencji następuje poprzez załączenie potwierdzenia od 

organizatora konferencji lub przez podanie adresu strony internetowej konferencji z informacją 

o danym wystąpieniu, a także listę co najmniej dwóch członków komitetu organizującego 

konferencję ze stopniami naukowymi co najmniej 10 osób o afiliacjach spoza Polski. W razie 

braku powyższych informacji konferencja nie zostanie uznana. 

4. Projekty badawcze, zgłoszenia patentowe i patenty udokumentowane są przez załączenie 

pisemnego potwierdzenia lub podanie adresu strony internetowej zawierającej odpowiednie 

potwierdzenie. 

5. Osiągnięcia muszą być dodatkowo udokumentowane poprzez wypełnienie ankiety w pliku .xls 

pobranej ze strony internetowej: http://www.fuw.edu.pl/studia-doktoranckie.html 

 

 


