Z.66.2016.2017

załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania
stypendiów doktoranckich uczestnikom
stacjonarnych studiów doktoranckich w UTP

KRYTERIA OCENY
DOKTORANTA
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
dotyczących przyznawania stypendium doktoranckiego oraz projakościowego
na II rok i wyższe lata studiów doktoranckich
A.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Lp.

Rodzaj działalności

Wartość
punktowa

1.

Najważniejsze publikacje w czasopismach naukowych *

1.1

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu
Impact Factor (IF), będących w bazie JCR (część A wykazu MNiSW)

1.2

Publikacje w czasopismach naukowych bez współczynnika IF,
wymienionych w części B i C wykazu MNiSW (max. 3)

2.

Udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach
naukowych (max. 20 pkt.)

2.1

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

5

2.2

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

3

2.3

Prezentacja posteru na konferencji międzynarodowej

2

2.4

Prezentacja posteru na konferencji krajowej

1

3.

Aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych **

3.1

Pozyskanie grantu krajowego NCN, NCBiR, funduszy
strukturalnych, grantu ministerialnego lub innego ze źródeł
zewnętrznych finansujących naukę i rozwój:
- kierownik projektu
- wykonawca
Pozyskanie grantu zagranicznego
- koordynacja
- uczestnictwo

3.2

4.

Należne punkty
Ilość

zgodnie
z obowiązującą
w roku
opublikowania
punktacją
MNiSW

25
10
45
25

Patenty i wdrożenia

Patenty na wynalazki udzielone przez Urząd Patentowy RP lub
udzielone za granicą na rzecz jednostki naukowej, której
4.1
doktorantem jest twórca wynalazku. W przypadku wdrożenia
25
wynalazku przydziela się dodatkowo 25 pkt. Punktowane jest
tylko jedno wdrożenie każdego wynalazku.
Patenty na wynalazki udzielone przez Urząd Patentowy RP na
4.2
15
rzecz podmiotu innego niż jednostka naukowa twórcy wynalazku
Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu
4.3
10
scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy RP lub udzielone za
granicą na rzecz jednostki naukowej
Wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone jednostce naukowej
4.4
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub
15
udzielone za granicą
Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu
4.5
architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych. Punktowane
2
jest tylko jedno zastosowanie utworu
Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą
4.6
przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca
2
wynalazku
*) jeżeli nie jest możliwe ustalenie dokładnej daty publikacji w roku kalendarzowym, ocenie podlegają tylko
te z nich, które nie zostały zgłoszone we wniosku złożonym w poprzednim roku akademickim); w przypadku
artykułów przeglądowych punkty przyznawane są tylko trzem pierwszym autorom, z wyjątkiem doktorantów
IV roku ubiegających się o stypendium, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wydanego przez
redakcję/wydawnictwo o przyjęciu artykułu do druku/publikacji.
**) doktorant jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie kierownika projektu badawczego, w którym
należy wskazać: nazwę projektu badawczego oraz okres udziału doktoranta w projekcie poparty umową
o dzieło lub zlecenia.

Łączna suma punktów z części A arkusza oceny

Wypełnia
doktorant

Wypełnia
Komisja

Uwagi

B. Pozostała działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
Lp.
1.
1.1
1.2

Wartość
punktowa

Rodzaj działalności
Pozostałe publikacje w czasopismach naukowych
(poza wymienionymi w części A)
Publikacje w czasopismach naukowych bez współczynnika IF,
wymienionych w części B i C wykazu MNiSW
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych uwzględnianych w bazie Web of Science

2.

Pozostałe monografie naukowe i rozdziały w monografiach

2.1

Autorstwo monografii naukowej wydanej w języku obcym

2.2

Autorstwo monografii naukowej wydanej w języku polskim

2.3

Autorstwo rozdziału monografii naukowej w języku obcym

2.4

Autorstwo rozdziału monografii naukowej w języku polskim

3.

Publikacje popularno-naukowe i popularyzujące

4.

Aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych

4.1

Złożenie wniosku badawczego NCN, NCBiR, ministerialnego,
zagranicznego, lub innego ze źródeł zewnętrznych finansujących
naukę i rozwój:
- kierownik
Kierowanie grantem BSM / wykonawstwo wykazane we wniosku

4.2
5.

zgodnie
z obowiązującą
w roku
opublikowania
punktacją MNiSW

zgodnie z
obowiązującą
w roku
opublikowania
punktacją MNiSW

0,5 (nie więcej niż
3 pkt.)

5
3
3

6.1

Ekspertyzy i opracowania naukowe realizowane w UTP
(numer ewidencji księgowej) (max. 12 pkt.)
Odbycie stażu w zewnętrznej jednostce
(za każdy odbyty staż powyżej 2 tygodnie)
Stażu krajowego

6.2

Stażu zagranicznego

4

7.
7.1

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk
zawodowych (10 - 90 godz.)
Prowadzenie samodzielne (max. 6 pkt.)

7.2

Współprowadzenie (max. 3 pkt.)

8.

9.

Udokumentowane podnoszenie własnych kwalifikacji
dydaktycznych (ukończone kursy, udział w szkoleniach, nabycie
nowych umiejętności w zakresie kształcenia (max. 15 pkt.)
Pełnione funkcje w UTP z wyboru lub powołania

10.

Członkostwo w komitetach naukowych lub organizacyjnych

10.1

Konferencji międzynarodowej

6

10.2

Konferencji krajowej

3

11.

Udokumentowany udział w imprezach promujących UTP
(np. Bydgoski Festiwal Nauki, Święto Uniwersytetu, Drzwi
Otwarte, Salon Maturzysty) (max. 6 pkt.)

3

6.

Należne punkty
Ilość

2

1-15 godz. = 1 pkt.
16-30 godz. = 2 pkt.
31-45 godz. = 3 pkt.
46-60 godz. = 4 pkt.
61-75 godz. = 5 pkt.
76-90 godz. = 6 pkt.
1-15 godz. = 0,5 pkt.
16-30 godz. = 1 pkt.
31-45 godz. = 1,5 pkt.
46-60 godz. = 2 pkt.
61-75 godz. = 2,5 pkt.
76-90 godz. = 3 pkt.

3

3

Łączna suma punktów z części B arkusza oceny
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Wypełnia
doktorant

Wypełnia
Komisja

Uwagi

C. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (przewód doktorski)
Lp.

Opinia

1.

Przewód doktorski otwarty w dniu …………………………….….……..
w (nazwa uczelni).…………………………………..................................
……………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………….
Ksero uchwały rady wydziału o otwarciu przewodu doktorskiego:
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Opinia opiekuna naukowego / promotora rozprawy doktorskiej
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………….…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2.

Data, podpis i pieczęć

Wartość
punktowa
10*

…………………………….…………………….…
kierownik dziekanatu
0 – 10**

…………………………………….……………….
opiekuna naukowego / promotora
rozprawy doktorskiej
*) 10 punktów przyznaje się doktorantowi, który z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego mają otwarty
przewód doktorski. Kryterium nie dotyczy doktorantów IV roku. Punkty wpisuje kierownik dziekanatu.
**) Punkty przyznaje opiekun naukowy / promotor rozprawy doktorskiej.

Łączna suma punktów z części C arkusza oceny
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Należne
punkty

