
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

DOKTORANTOM W INSTYTUCIE FILOZOFII1 

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 Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

3.A.Publikacje naukowe, 

które są afiliowane przy 

Instytucie Filozofii  UW 

W wypadku tekstów wieloautorskich liczba punktów za 

publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów. 

Uznaje się teksty opublikowane lub przyjęte do druku.  

Nie uznaje się osiągnięć zgłoszonych  

we wnioskach o przyznanie stypendium,  

za które zostały przyznane punkty przez Komisję w latach 

poprzednich (przykładowo, artykuł zgłoszony dwukrotnie – jako 

przyjęty do druku oraz jako tekst opublikowany).  

brak limitu 

3.A.1 Artykuły naukowe 

afiliowane przy 

Instytucie Filozofii UW 

Punktacja oryginalnych artykułów naukowych afiliowanych 

wyłącznie przy Instytucie Filozofii UW przyjętych do druku w 

czasopismach naukowych według wytycznych ministerialnych 

w sprawie punktacji publikacji naukowych obowiązujących na 

początku roku akademickiego podlegającego ocenie jest 

przyznawana wedle niniejszych proporcji: 

a) za artykuł szacowany na 200 pkt przyznaje się 20 pkt; 

b) za artykuł szacowany na 140 pkt przyznaje się 15 pkt; 

c) za artykuł szacowany na 100 pkt przyznaje się 12 pkt; 

d) za artykuł szacowany na 70 pkt przyznaje się 10 pkt; 

brak limitu 

                                                 
1 W związku z Zarządzeniem nr 124 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. 

poz. 262) w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii (Monitor UW z 2020 r. poz. 262) studia doktoranckie 

prowadzone w Instytucie Filozofii od dnia 1 września 2020 r. są prowadzone na Wydziale Filozofii. 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5459/M.2020.262.Zarz.124.pdf


 

e) za artykuł szacowany na 40 pkt – przyznaje się 8 pkt; 

f) za artykuł szacowany na 20 pkt – przyznaje się 7 pkt. 

 

Za artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym 

znajdującym się na liście A, B lub C wykazu czasopism 

naukowych ogłoszonych rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 

grudnia 2016 przyznaje się 7 pkt. 

 

W przypadku tekstów wieloautorskich liczba punktów za 

publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów wg 

następującego wzoru: [punktacja artykułu] x 120% ÷ [liczba 

autorów]. 

3.A.2. Monografia 

naukowa  

Za publikację recenzowanej monografii naukowej (afiliowanej 

wyłącznie przy Instytucie Filozofii UW) MNiSW wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 18 

stycznia 2019 roku przyznaje się: 

35 pkt – II poziom  

25 pkt – I poziom  

 

Natomiast 15 pkt przyznaje się za monografię naukową 

opublikowaną w wydawnictwie nie ujętym w wykazie 

ministerialnym, o ile spełnia łącznie poniższe warunki: 

Monografię naukową rozumie się zgodnie z definicją MNiSW: 

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; 

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i 

twórczy; 

3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia 

lub przypisy), z wyłączeniem map; 

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub 

są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; 

6) są opublikowane lub przyjęte do druku jako książki lub 

odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze 

obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, 

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o 

obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 

722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. 

poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub 

zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji 

naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w 

Internecie; 

7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object 

Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu 

elektronicznego). 

np.* Podręczniki i skrypty punktuje się, o ile spełniają warunki 

dla monografii. 

Tzw. „publikacje pokonferencyjne”, które nie spełniają 

wszystkich powyższych 7 punktów, nie będą brane pod uwagę. 

brak limitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A.3. Publikacja 

rozdziału 

Za publikację rozdziału w monografii z listy MNiSW 

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 

dnia 18 stycznia 2019 roku przyznaje się: 

15 pkt – pozom II 

brak limitu 

 



 

10 pkt – poziom I 

 

Natomiast 6 pkt. przyznaje się za rozdział opublikowany w 

recenzowanej monografii naukowej nie ujętej w wykazie 

spełniającej 7 ww. punktów.  

W przypadku tekstów wieloautorskich liczba punktów za 

publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów.  

Rozdział w monografii naukowej musi mieć objętość minimum 

0,5 arkusza wydawniczego - 20 000 znaków 

 

3.A.4. Publikacja 

artykułów recenzyjnych, 

recenzji, tłumaczeń. 

Publikacja tłumaczenia artykułu filozoficznego w czasopiśmie 

naukowym lub monografii naukowej: 2 pkt  

Publikacja tłumaczenia książki naukowej o charakterze 

filozoficznym: 6 pkt. 

 

W przypadku tłumaczeń wieloautorskich liczba punktów za 

publikację dzielona jest przez liczbę jej tłumaczy. 

Recenzja naukowa afiliowana  wyłącznie przy 

Instytucie Filozofii UW, opublikowana w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym: 

a) o objętości mniejszej niż 0,5 arkusza wydawniczego 

(20 000 znaków): 2 pkt;  

b) o objętości co najmniej  0,5 arkusza wydawniczego 

(minimum 20 000 znaków): punktacja odpowiadająca  

liczbie punktów za artykuł naukowy w danym czasopiśmie 

 

W przypadku recenzji wieloautorskich liczba punktów 

za publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów. 
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3.A.5. Redakcja 

naukowa monografii 

wieloautorskiej 

 

 

 

Za redakcję naukową monografii z wykazu MNiSW 

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 

dnia 18 stycznia 2019 roku przyznaje się: 

15 pkt. - pozom II 

10 pkt. - poziom I 

 

Natomiast 6 pkt. przyznaje się za redakcję naukową 

recenzowanej monografii nie ujętej w wykazie  

spełniającej 7 ww. punktów. 

 

Liczba punktów dzielona jest przez liczbę redaktorów 

monografii 

 

brak limitu 

 

 

 

 

 

3.B.Projekty badawcze 

 

Przez projekt badawczy rozumie się projekt uzyskany w 

konkursie i finansowany ze środków zewnętrznych NCN, 

MNiSW, NCBiR, Komisji Europejskiej. 

Stypendium uzyskane w drodze konkursu jest projektem 

badawczym, o ile wymaga raportu z przeprowadzonych badań.  

Pełnienie funkcji kierownika projektu badawczego = 8 pkt; 

Pełnienie funkcji wykonawcy w projekcie badawczym = 3 pkt. 

brak limitu 



 

3.C Udział w 

konferencjach 

naukowych 

W wypadku referatów lub posterów wieloautorskich liczbę 

punktów dzieli się przez liczbę autorów (uznaje się wystąpienia 

wygłoszone na odrębnych konferencjach naukowych, 

odbywających się w różnych terminach, nie uznaje się tzw. 

konferencji komercyjnych). 

Za równoważne wystąpieniu uważa się przyjęcie abstraktu na 

konferencję, która została po 10.03.2020 r. została odwołana 

albo przełożona na następny rok akademicki z powodu 

ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem 

się COVID-19. 

 

Uznawany jest również udział w konferencjach online mających 

miejsce po 10.03.2020 r. 
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3.C.1. Wygłoszenie 

referatu na konferencji 

odbywającej się w Polsce 

referat lub poster w języku polskim = 2 pkt;  

referat lub poster w języku obcym = 3 pkt. 
12 

3.C.2. Wygłoszenie 

referatu na konferencji 

zagranicznej 

4 pkt 12 

 

3.D. Działalność na rzecz 

organizacji nauki 

 

Nieodpłatne prace redakcyjne, organizacja konferencji naukowej 

w zakresie filozofii lub o charakterze interdyscyplinarnym, 

workshopu lub szkoły letniej. 

Każda aktywność = 1 pkt 

2 

3.E Prace roczne 

Punktuje się co najwyżej dwie prace roczne. 

ocena 3 lub 3+ = 0 pkt,  

ocena 4 lub 4+ = 1 pkt,  

ocena 5 = 2 pkt,  

ocena 5! = 3 pkt . 

6 

3.F Staże/wyjazdy 

naukowe 

Staż/wyjazd naukowy od 1 do 3 miesięcy = 2 pkt;  

Staż/wyjazd naukowy od 3 miesięcy = 4 pkt 

(punktowane są wyłącznie staże i wyjazdy zagraniczne). 

brak limitu 

4. Postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

4.A. Postępy w 

przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej 

Promotor lub opiekun naukowy doktoranta przyznaje punkty (0-

10 pkt) na stosownym formularzu oceny, zawierającym 

informacje o stopniu zaawansowania pracy, ukończonych 

fragmentach rozprawy, zgromadzonych materiałach i 

przygotowanych opracowaniach, itp. 
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5. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną ocenia się w następujący sposób: 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

5.A Samodzielne prowadzenie 

zajęć, współprowadzenie zajęć, 

praktyki zawodowe w obecności 

Przelicznik godzin dydaktycznych:  1 godz.= 0,5 pkt. 

Liczba godzin dydaktycznych ustalana jest na podstawie 

karty zajęć dydaktycznych zgodnie z przelicznikami 

 

100 



 

opiekuna naukowego, promotora 

lub doświadczonego nauczyciela 

akademickiego, asystowanie przy 

zajęciach dydaktycznych. 

opublikowanymi w odpowiednich zarządzeniach 

Dyrekcji IF obowiązującymi w roku realizowania 

praktyk 

 

 

5.B Popularyzacja nauki. Za każde przedsięwzięcie popularyzujące filozofię: 1 pkt 2 

Zasady dokumentowania osiągnięć 

§ 3 

1. Publikację artykułów o charakterze naukowym/rozdziałów w monografii/artykułów recenzyjnych/ 

tłumaczeń/recenzji/monografii naukowych oraz redakcję monografii naukowych ocenia się na podstawie 

zaświadczenia o publikacji/przyjęciu do druku od wydawnictwa lub czasopisma dołączonych do wniosku bądź 

też oryginału publikacji dołączonego do wniosku. W przypadku zgłoszenia autorstwa monografii naukowej lub 

rozdziału w monografii wieloautorskiej należy dołączyć do wniosku zaświadczenie, w którym zostanie zawarta 

informacja, czy monografia została poddana recenzji. 

2. Punktacja w kategorii projekty badawcze jest przyznawana na podstawie  zaświadczeń o działalności w ramach 

realizacji grantu dołączonych do wniosku do stypendium. Jeśli ktoś jest wykonawcą w grancie to powinien 

dostarczyć komisji zaświadczenie od kierownika projektu o merytorycznym zaangażowaniu w pracę nad 

projektem dołączone do wniosku o stypendium. W przypadku bycia kierownikiem/kierowniczką grantu prosimy 

o potwierdzenie np. w postaci ksera pierwszej strony umowy zawartej z instytucją przyznającą grant. Pod uwagę 

brane są jedynie projekty badawcze realizowane przy Instytucie Filozofii UW. 

3. Punktacja za czynny udział w konferencji jest przyznawana na podstawie zaświadczeń od organizatora o 

uczestnictwie w konferencji dołączonych do wniosku o stypendium lub wydruku wiadomości e-mail o przyjęciu 

zgłoszenia wysłanego z oficjalnego adresu e-mail organizatorów.  

4. Punktacja w kategorii nieodpłatne prace redakcyjne, organizacja konferencji naukowej w zakresie filozofii lub 

o charakterze interdyscyplinarnym, workshopu lub szkoły letniej jest przyznawana na podstawie zaświadczenia 

od wydawnictwa dołączonego do wniosku o stypendium. 

5. Punktacja za prace roczne jest przyznawana na podstawie formularzy oceny prac rocznych dołączonych do 

wniosku o stypendium. 

6. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej są oceniane na podstawie formularza oceny prac nad rozprawą 

dołączonego do wniosku o stypendium (skan lub kserokopia). W przypadku ukończonych fragmentów rozprawy 

należy dołączyć je do wniosku. 

7. Punktacja w kategorii samodzielne prowadzenie zajęć, współprowadzenie zajęć, praktyki zawodowe w 

obecności opiekuna naukowego, promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego, asystowanie przy 

zajęciach dydaktycznych jest przyznawana na podstawie karty zajęć dydaktycznych dołączonych do wniosku o 

stypendium (skan lub kserokopia).  

8. Punktacja za staże badawcze jest przyznawana na podstawie zaświadczenia danego ośrodka, w którym 

doktorant/doktorantka dany staż badawczy odbywali. 

9. Wszystkie dokumenty dostarczane są w wersji elektronicznej (w przypadku, gdy dokument nie jest załączany 

przy danym osiągnięciu w USOSwe, plik z danym dokumentem powinien być podpisany nazwiskiem i numerem 

indeksu wnioskodawcy oraz oznaczeniem osiągnięcia we wniosku stypendialnym składanym w USOS, np. 

Nowak_000007_Rektora_3C_1). Oryginały dokumentów są udostępniane na prośbę komisji. 

Przykładowe osiągnięcia, które nie będą uznawane 

§ 4 

1. Prace aktualnie powstające lub będące w recenzji oraz te, za które zostały przyznane punkty przez Komisję w 

latach poprzednich.  

2. Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy. 

3. Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji). 

4. Artykuły lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku. 

5. Bierny udział w konferencjach, sympozjach lub sesjach naukowych. 

6. Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, warsztatów. 

7. Praca administracyjna na rzecz jednostki. 

8. Działalność w samorządzie lub innych organach UW. 



 

9. Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych, olimpiadach etc. 

10. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe 

11. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

12. Zgłoszenia rozdziałów w monografiach, które nie spełniające łącznie wszystkich 7 warunków monografii 

naukowej według definicji MNiSW. 

13. Artykuły w tzw. „publikacjach pokonferencyjnych”, które nie są recenzowaną monografią naukową lub 

numerem czasopisma naukowego znajdującego się na liście MNiSW obecnej lub liście A, B lub C wykazu 

czasopism naukowych ogłoszonych rozporządzeniem MNiSW. 

14. Zajęcia prowadzone poza Instytutem Filozofii UW w ramach umowy o pracę. 

 


