
 

Kryteria punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium  

dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

 

I Zasady ogólne 

 

1. Przy ocenie osiągnięć doktorantów bierze się pod uwagę osiągnięcia wyłącznie za poprzedni rok 

akademicki 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na I roku studiów 

doktoranckich, jeśli osiągnął on bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na II, III i IV roku 

studiów doktoranckich, jeśli w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił 

łącznie następujące warunki: 

 

1) zaliczył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów doktoranckich 

uzyskując bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 

3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

 

II Zasady punktacji 

 

W skład punktacji, według której uszeregowana jest lista rankingowa doktorantów II, III i IV roku 

wchodzą następujące elementy:  

 

1. Średnia ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim roku akademickim, 

według następującego przelicznika:  

 

Średnia ocen Liczba 

punktów od do 

4,80 5,00 8 

4,50 4,79 5 

4,00 4,49 2 

Poniżej 4,0 0 

 

2. Dokonana przez Kierownika studiów doktoranckich, na podstawie opinii promotora  

i po uwzględnieniu materiałów dostarczonych przez doktoranta, punktacja dokonanego postępu 

w przygotowaniu pracy doktorskiej określona w jednej z trzech kategorii:  

 

stopień postępu wysoki stopień postępu średni stopień postępu niski 

2 pkt 1 pkt 0 pkt 

 

 

 



3. Osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim: 

 

1) uzyskanie lub udział w grantach  

 

grant 

zewnętrzny 

I rok 

trwania 

grantu 

kontynuacja 

grantu 

grant 

promotorski 

wewnętrzny 

I rok 

trwania 

grantu 

kontynuacja 

grantu 

kierownik 15 pkt 8 pkt kierownik 10 pkt 5 pkt 

udział 8 pkt 4 pkt udział 5 pkt 2 pkt 

 

 

2) przyjęty do druku (po recenzjach) artykuł naukowy z danej dyscypliny kierunkowej 

 

 
autor na I miejscu 

autor na innym 

miejscu 

czasopismo posiadające współczynnik IF (część 

A wykazu czasopism)  
10 pkt 8 pkt 

czasopismo  nie posiadające współczynnika IF 

(część B wykazu czasopism) 
6 pkt 4 pkt 

rozdział w książce 10 pkt 8 pkt 

 

uwaga: za osiągnięcie naukowe uznaje się fakt przyjęcia do druku w poprzednim roku 

akademickim artykułu lub innej publikacji, nie zaś opublikowanie go w tym okresie 

 

 

3) czynny udział (z referatem lub komunikatem) w kongresach i konferencjach naukowych 

 

międzynarodowe lub krajowe 4 pkt 

krajowa konferencja doktorantów 2 pkt 

lokalne*  2 pkt 

*ponad 60% referentów miejscowych 

 

4) zatrudnienie w naukowo-badawczym projekcie unijnym realizowanym  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:  

a) w pierwszym roku zatrudnienia - 12 pkt, 

b) w kolejnym roku zatrudnienia - 6 pkt; 

5) uzyskanie zagranicznego stypendium konkursowego: 8 pkt; 

6) zgłoszenie patentu lub wzoru użytkowego: 8 pkt; 

7) zawodowe kursy doskonalące (minimum 30 godzin kursu): 3 pkt;  

8) inne publikacje naukowe wskazane przez doktoranta: 2 pkt.  

 

 


