
 

 
 

 

 

 

WYJAŚNIENIA DO KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

POD UWAGĘ BRANE SĄ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW I, II i III STOPNIA. 

 

1. Publikacje (autorstwo lub współautorstwo) 

 Artykuł naukowy w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej – 10 pkt. 

 Artykuł naukowy w czasopiśmie nie posiadającym współczynnika typu IF – 5 pkt.  

 Książka lub monografia naukowa – 5 pkt. 

 Rozdział w książce lub monografii naukowej – 5 pkt. 

 Artykuł w materiałach konferencyjnych, abstrakt – 2 pkt. 

 Artykuł popularno-naukowy – 2 pkt. 

Wyjaśnienie: W tej kategorii brane pod uwagę są tylko publikacje przyjęte do druku oraz 

opublikowane. Do formularza elektronicznego należy załączyć pierwszą stronę tekstu publikacji 

lub spis treści zwierający nazwiska autorów. W przypadku publikacji przyjętej do druku wymagane 

jest zaświadczenie o przyjęciu do druku. 

 

2. Projekty badawcze 

 Udział w grancie badawczym – 15 pkt. 

Wyjaśnienie: W zakresie projektów badawczych bardzo ważne jest załączenie do formularza 

elektronicznego skanu dokumentu poświadczającego udział w grancie. 

 

3. Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (autorstwo lub współautorstwo) 

 Uzyskanie patentu – 20 pkt. 

 Złożenie zgłoszenia lub wniosku patentowego – 10 pkt. 

 Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji na wzór 

przemysłowy – 5 pkt. 

 Zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego – 5 pkt. 

Wyjaśnienie: W zakresie patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych bardzo ważne jest 

załączenie do formularza elektronicznego skanu dokumentu poświadczającego zgłoszenie 

wniosku lub uzyskanie poszczególnych praw. 
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4. Udział w konferencjach naukowych 

 Referat w języku obcym na konferencji międzynarodowej – 10 pkt. 

Wyjaśnienie: Jako konferencje międzynarodowe traktujemy te konferencje, które w całości 

odbywają się w języku obcym. W związku z tym, do formularza elektronicznego należy dołączyć 

program konferencji lub zaświadczenie od organizatora zawierające tytuł referatu oraz 

nazwisko autora. Dokumenty powinny być przygotowane w języku obcym. 

 Referat na konferencji krajowej – 5 pkt. 

Wyjaśnienie: Do formularza elektronicznego należy dołączyć program konferencji lub 

zaświadczenie od organizatora zawierające tytuł referatu oraz nazwisko autora 

 Poster w języku obcym na konferencji międzynarodowej – 2 pkt. 

Wyjaśnienie: Jako konferencje międzynarodowe traktujemy te konferencje, które w całości 

odbywają się w języku obcym. W związku z tym, do formularza elektronicznego należy dołączyć 

program konferencji lub zaświadczenie od organizatora zawierające tytuł referatu oraz 

nazwisko autora. Dokumenty powinny być przygotowane w języku obcym. 

 Poster na konferencji krajowej – 2 pkt. 

Wyjaśnienie: Do formularza elektronicznego należy dołączyć program konferencji lub 

zaświadczenie od organizatora udowadniające udział doktoranta w sesji posterowej. 

 

5. Miejsce w rankingu dziekanów wydziałów UAM 

 Miejsca 1-3 – 10 pkt. 

 Miejsca 4-6 – 7 pkt. 

 Miejsca 7-10 – 5 pkt. 

 

6. Pozostałe kryteria 

 Wyróżnienia otrzymane za działalność naukową – 10 pkt. 

Wyjaśnienie: Brane pod uwagę będą wyróżnienia co najmniej ogólnopolskie z czasów studiów 

doktoranckich. Nie są brane pod uwagę stypendia uczelniane oraz wydziałowe. 

 Doktorant obecnie studiujący na 3 lub 4 roku studiów – 10 pkt. 

 

 


