Załącznik nr 17 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
KATEGORIA
OSIĄGNIĘCIA

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA

WYMAGANE DOKUMENTY

LICZBA PUNKTÓW

1.

Publikacje naukowe

1.1

Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie z wykazu
MNiSW

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę monografii,
miejsce i datę wydania oraz spis treści

Zgodnie z punktacją
MNiSW podzieloną
przez 5

1.2

Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie spoza wykazu
MNiSW

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę monografii,
miejsce i datę wydania oraz spis treści
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1.3

Publikacja artykułu/rozdziału w pracy zbiorowej w monografii
naukowej w wydawnictwie z wykazu MNiSW

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę pracy zbiorowej,
miejsce i datę wydania oraz spis treści

Zgodnie z punktacją
MNiSW podzieloną
przez 7

1.4

Publikacja artykułu/rozdziału w pracy zbiorowej w monografii
naukowej w wydawnictwie spoza wykazu MNiSW

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę pracy zbiorowej,
miejsce i datę wydania oraz spis treści

3

1.5

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym z
wykazu MNiSW

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub
monografii, miejsce i datę wydania oraz stronę
tytułową artykułu oraz spis treści

Zgodnie z punktacją
MNiSW podzieloną
przez 3*

Kopia stron zawierających imię i nazwisko
1.6

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym spoza autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub
wykazu MNiSW
monografii, miejsce i datę wydania oraz stronę

3

tytułową artykułu oraz spis treści
Kopia stron zawierających imię i nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub
monografii, miejsce i datę wydania oraz
recenzję oraz spis treści

1

1.7

Publikacja recenzji naukowej lub sprawozdania naukowego w
monografii naukowej lub czasopiśmie naukowym

2

Konferencje naukowe

2.1

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Zaświadczenie od organizatora

6

2.2

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Zaświadczenie od organizatora

5

2.3

Udział w organizacji konferencji międzynarodowej

Zaświadczenie od organizatora

3

2.4

Udział w organizacji konferencji krajowej

Zaświadczenie od organizatora

2

3

Projekt badawczy (granty naukowe)

3.1

Zaświadczenie od organizatora projektu
Kierowanie międzynarodowym projektem badawczym
naukowego, dziekana lub pracownika Biura
(grantem naukowym) finansowanym ze źródeł zewnętrznych Badań Naukowych albo umowa na projekt
naukowy

3.2

Udział w międzynarodowym projekcie badawczym (grancie
naukowym) finansowanym ze źródeł zewnętrznych

3.3

Kierowanie krajowym projektem badawczym (grantem
naukowym) finansowanym ze źródeł zewnętrznych (m.in.
NCR, NCBiR)

3.4

30

Zaświadczenie od organizatora projektu
naukowego, kierownika projektu naukowego,
dziekana lub pracownika Biura Badań
Naukowych albo umowa na projekt naukowy

25

Zaświadczenie od organizatora projektu
naukowego, dziekana lub pracownika Biura
Badań Naukowych albo umowa na projekt
naukowy

20

Udział w krajowym projekcie badawczym (grancie naukowym) Zaświadczenie od organizatora projektu
finansowanym ze źródeł zewnętrznych (m.in. NCR, NCBiR)
naukowego, kierownika projektu naukowego,

15
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dziekana lub pracownika Biura Badań
Naukowych albo umowa na projekt naukowy

3.5

Kierowanie projektem badawczym (grantem naukowym)
finansowanym w ramach dotacji MNiSW (m. in. badania
statutowe lub fundusz badań UKSW)

Zaświadczenie od organizatora projektu
naukowego, dziekana lub pracownika Biura
Badań Naukowych albo umowa na projekt
naukowy

10

3.6

Udział w projekcie badawczym (grancie naukowym)
finansowanym w ramach dotacji MNiSW (m. in. badania
statutowe lub fundusz badań UKSW)

Zaświadczenie od organizatora projektu
naukowego, kierownika projektu naukowego,
dziekana lub pracownika Biura Badań
Naukowych albo umowa na projekt naukowy

5

Zaświadczenie od organizatora projektu
Złożenie projektu badawczego (wniosku o grant naukowy)
naukowego, kierownika projektu naukowego,
finansowanego ze źródeł zewnętrznych lub w ramach dotacji
dziekana lub pracownika Biura Badań
MNSiW lub w ramach funduszu badań UKSW
Naukowych

1

3.7

4

Pozostałe osiągnięcia naukowe

4.1

Redakcja książki naukowej – członkostwo w zespole
redakcyjnym

4.2

Aktywny udział w pracy koła naukowego

4.3

Aktywny udział w organizacji samorządowej (samorząd
doktorantów, komisje ogólnouczelniane lub wydziałowe)

4.4

Nawiązanie współpracy naukowej i odbycie stażu w
zagranicznym ośrodku akademickim

Zaświadczenie od organizatora

Powyżej 2 tygodni - 8
Powyżej 3 miesięcy- 16
Powyżej 6 miesięcy-24

4.5

Udział w zagranicznej wymianie akademickiej (np. ERASMUS)

Zaświadczenie od organizatora

Powyżej 2 tygodni - 6
Powyżej 3 miesięcy- 12
Powyżej 6 miesięcy-18

4.6

Nawiązanie współpracy naukowej i odbycie stażu w krajowym
ośrodku akademickim

Zaświadczenie od organizatora

Powyżej 2 tygodni - 4
Powyżej 3 miesięcy- 8
Powyżej 6 miesięcy- 12

Zaświadczenie z sekretariatu studiów
doktoranckich (na wniosku o stypendium)

5,0 - 12
4,9-4,99 -10
4,7-4,89 - 8
4,5-4,69 - 6
4,3-4,49 - 4
4,1-4,29 - 2
4,0-4,09 - 1

Średnia ocen doktoranta

4.7

Zaświadczenie od wydawnictwa

4

Zaświadczenie od opiekuna koła lub członków
zarządu koła

1-6

Zaświadczenie od właściwego organu
samorządu doktorantów

1-6

WYTYCZNE
1.

Doktorant zobowiązany jest udokumentować osiągnięcie zgodnie z tabelą „wymagane dokumenty” bądź poprzez inny odpowiedni
dokument.

2.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez doktoranta osiągnięcia, komisja nie przyznaje za nie punktów.

3.

Pod uwagę są brane osiągnięcia doktorantów z poprzedniego roku akademickiego, które nie były podstawą otrzymania tego stypendium
w latach wcześniejszych.

4.

Osiągnięcia naukowe muszą być związane z dyscypliną naukową doktoranta (z kierunkiem studiów doktoranckich).

5.

Zaświadczenia powinny być w języku polskim bądź w języku obcym wraz z tłumaczeniem.

6.

W przypadku publikacji naukowych przyjętych do druku (kategoria 1) doktorant zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od
wydawnictwa bądź zespołu redakcyjnego potwierdzające, że publikacja jest już po recenzjach i jest przyjęta do druku. Zaświadczenie
powinno zawierać informację o dacie przyjęcia publikacji do druku.
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7.

Jeżeli publikacja ma więcej niż jednego autora (kategoria 1), to liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów, a otrzymany wynik
zaokrągla się w górę.

8.

Monografia naukowa powinna liczyć co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (kategoria 1.1 i 1.2).

9.

Otrzymany wynik zaokrągla się w górę (kategoria 1).

10. Zaświadczenia dotyczące wygłoszenia referatów (kategoria 2.1 i 2.2) powinny zawierać informacje o dacie i tytule konferencji naukowej
oraz tytule wygłoszonego referatu.
11. Jeżeli wygłoszony referat ma więcej niż jednego autora (kategoria 2.1 i 2.2), to liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów, a otrzymany
wynik zaokrągla się w górę.
12. Zaświadczenia dotyczące projektów naukowych (kategoria 3) powinny zawierać informacje o tytule projektu, okresie trwania projektu
oraz instytucji, która go finansuje.
13. Zaświadczenia dotyczące redakcji naukowej (kategoria 4.1) powinny zawierać informację o okresie sprawowania funkcji.
14. Zaświadczenia dotyczące aktywnego udziału w pracach koła naukowego (kategoria 4.2) powinny zawierać informacje o okresie
członkostwa, sprawowanej funkcji oraz o działalności doktoranta w kole. OKS przyznaje doktorantowi punkty w przedziale punktowym
na podstawie aktywności wskazanej w zaświadczeniu. Podany przedział punktowy dotyczy jednego koła naukowego. OKS przyznaje
punkty za aktywną działalność doktoranta w każdym kole naukowy, w którym działa.
15. Zaświadczenia dotyczące działalności w organizacja samorządowej (kategoria 4.3) powinny zawierać informacje o okresie sprawowania
funkcji. Dodatkowo doktorant może przedłożyć informację o swojej aktywności w danym organie. OKS przyznaje doktorantowi punkty
w przedziale punktowym na podstawie aktywności wskazanej w zaświadczeniu. Podany przedział punktowy dotyczy jednej organizacji
samorządowej. OKS przyznaje punkty za aktywną działalność doktoranta w każdej organizacji samorządowej, w której doktorant działa.
16. Zaświadczenia dotyczące współpracy naukowej i odbycia stażu w ośrodkach naukowych oraz zagranicznej wymiany akademickiej
(kategoria 4.4 , 4.5 i 4.6) powinny zawierać informację o okresie odbywania stażu.
17. OKS ma prawo wzywać doktoranta do składania wyjaśnień oraz przedkładania dodatkowych dokumentów potwierdzających jego
osiągniecia.
18. Informacja o średniej doktoranta (kategoria 4.7) jest wypełniania przez pracownika sekretariatu studiów doktoranckich na wniosku.
19. Opinia od promotora/opiekuna naukowego (kategoria 4.8) jest wypełniania na wniosku o stypendium najlepszych doktorantów bądź
załączana oddzielnie wg wzoru z wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów.

* Punktacja obowiązuje za publikacje wydane od dnia 1 stycznia 2019 roku. Za okres 1 października – 31 grudnia 2018 roku Komisja
przyznaje punkty zgodnie z dotychczasowym wykazem czasopism punktowanych.
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