
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW 
NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

I. Kryteria dla 
doktorantów 
studiów 
doktoranckich 

A) uzyskał bardzo dobre lub 
dobre wyniki egzaminów 
objętych programem 
studiów doktoranckich 

Średnia ocen uzyskana z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w roku 
akademickim poprzedzającym złożenie wniosku – 03 pkt 

B) wykazał się postępami w 
pracy naukowej i 
przygotowywaniu 
rozprawy doktorskiej 

1. Publikacje: 
a) recenzowana publikacja w języku innym niż polski – 010 pkt; 
b) recenzowana publikacja w języku polskim – 05 pkt; 
c) recenzowana publikacja książkowa – 010 pkt; 
d) artykuł naukowy lub rozdział w książce – 05 pkt; 
e) referat opublikowany w wydawnictwie pokonferencyjnym – 010 pkt; 
f) artykuł w zeszycie naukowym – 03 pkt; 
g) nierecenzowana publikacja w formie elektronicznej, np. zamieszczona na stronie 

internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego lub wydawnictwa 
specjalistycznego – 03 pkt. 

2. Grant naukowy – 05 pkt 
3. Udział w projekcie badawczym prowadzonym na UG – 05 pkt 
4. Patent lub zgłoszenie patentowe – 05 pkt 
5. Udział w konferencji: 

a) referat na konferencji międzynarodowej – 010 pkt; 
b) referat na konferencji krajowej – 05 pkt; 
c) poster na konferencji krajowej – 05 pkt; 
d) poster na konferencji międzynarodowej – 05 pkt. 

6. Nagrody i stypendia: 
a) nagroda lub wyróżnienie za osiągnięcia naukowe, uzyskane w konkursie 

międzynarodowym lub ogólnopolskim – 010 pkt; 
b) krajowe lub zagraniczne stypendium naukowe – 03 pkt. 

7. Członkostwo w organizacjach naukowych i doktoranckich – 03 pkt 
 

Wskazana liczba punktów jest przyznawana za każdą publikację lub każde inne wyżej 
wymienione opracowanie lub osiągnięcie naukowe. 



C) wykazał się szczególnym 
zaangażowaniem w pracy 
dydaktycznej 

1. Staż naukowy poza UG – 03 pkt 
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych – 05 pkt 
3. Udział w organizacji konferencji lub innych wydarzeń naukowych na UG – 05 pkt 
4. Inna działalność dydaktyczna na rzecz UG (m.in. udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki lub 

Targach Akademia) – 05 pkt 
 

Wskazana liczba punktów jest przyznawana za każdą formę wyżej wymienionej działalności. 
II. Sposób 

udokumentowania 
spełnienia kryteriów 

1. Doktorant może zgłosić publikację lub inne wyżej wymienione opracowanie, które jeszcze nie zostały opublikowane, 
będące np. w recenzji lub w druku. 

2. Nie można zgłaszać tej samej publikacji lub innego wyżej wymienionego opracowania dwukrotnie w okresie odbywania 
studiów doktoranckich, tj. przed i po opublikowaniu. 

3. Należy podać liczbę punktów przysługujących za każdą publikację zgodnie z punktacją określoną przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obowiązującą w dniu 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku. 
Wykaz czasopism punktowanych jest publikowany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Wykaz jest 
dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-
czasopism-naukowych. 

4. Wszystkie zgłoszone publikacje lub inne wyżej wymienione opracowania należy odpowiednio udokumentować, 
dołączając do wniosku: kserokopię pierwszej strony publikacji lub opracowania, potwierdzenie przyjęcia publikacji lub 
opracowania do druku, potwierdzenie wysłania publikacji lub opracowania do redakcji czasopisma. 

 



 

 


