
 Uchwała nr 1/V/V/2020 Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

z dnia: 25.05.2020 roku. 

 

w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium rektora dla doktorantów. 

 

Działając na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce w zw. z art. 281 z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1  

W załączniku nr 1 ustala się szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium 

rektora dla uczestników 4-letnich studiów doktoranckich w języku polskim na Wydziale 

Farmaceutycznym UJ CM. 

 

§ 2  

Traci moc uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 24 czerwca 2019 r. w 

sprawie: dostosowania do przepisów powszechnie obowiązujących szczegółowych kryteriów 

przyznawania stypendium rektora dla doktorantów.  

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i dotyczy stypendium rektora dla doktorantów 

przyznawanych na rok akademicki 2020/2021 oraz w następnych latach akademickich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

REKTORA DLA DOKTORANTÓW NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM UJ CM 

 

§ 1  

1. Za ostateczny wynik doktoranta uznaje się sumę punktów uzyskanych za kryteria, o których 

mowa w ust. 2-3. 

2. Osiągnięcia naukowe ocenia się w następujący sposób: 

 

1). Postępy w pracy naukowej: 

 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób 

punktowania  

Maksymalna 

liczba punktów  

Postępy w pracy naukowej  

 
*W opinii wystawianej przez 

Opiekuna/Promotora dotyczącej 

postępów w pracy doktorskiej należy 

przyznać punkty w skali 0-2:  

0 pkt – brak postępów 

1 pkt – częściowe postępy 

2 pkt – zaawansowane postępy 

Brak oceny w/w skali skutkuje 

przyznaniem doktorantowi 0 pkt. 

Punktacja po II roku:  

0-2 pkt. 

- postępy w pracy naukowej* 0-2 pkt. 

Punktacja po III roku: 0-2 pkt. 

- postępy w pracy naukowej* 0-2 pkt. 

Punktacja po IV roku: 0-2 pkt. 

- postępy w pracy naukowej* 0-2 pkt. 

 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób punktowania  Maksymalna 

liczba punktów  

Realizacja Badań 

Naukowych – Osiągnięcia 

Naukowe 
 

Ocenie podlegają wyłącznie prace z 

afiliacją Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i zaliczane do 

dorobku Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM 

- dotyczy doktorantów składających 

sprawozdania po II, III, IV, IV-

przedłużeniu, roku studiów 

 - nie dotyczy doktorantów 

wykonujących badania do doktoratu 

w ramach umów specjalnych. 

1. Publikacje  

Publikacja według wykazu MNiSW 

 

40-400 pkt. 

 

Publikacja w języku obcym, 

opublikowana lub przyjęta do druku nie 

objęta listą MNiSW  

16 pkt. 

Publikacja polskojęzyczna nie objęta 

listą MNiSW 

 

- praca opublikowana lub przyjęta do 

druku, recenzowana 

16 pkt. 

 - praca opublikowana lub przyjęta do 

druku, nierecenzowana 

8 pkt. 

Udział w opracowaniu książkowym lub 

skryptowym 

 



 

 

Pierwszy lub korespondencyjny 

autor otrzymuje dodatkowo 24 

punkty 

- liczba punktów za pracę w języku 

obcym, opublikowaną lub przyjętą do 

druku 

32 pkt. 

- liczba punktów za pracę polskojęzyczną, 

opublikowaną lub przyjętą do druku 

24 pkt. 

Zgłoszenie patentowe krajowe 140 pkt. 

Zgłoszenie patentowe zagraniczne 200 pkt. 

Realizacja Badań 

Naukowych – Osiągnięcia 

Naukowe 

 

 

2. Konferencje i zjazdy  

Zjazd międzynarodowy 16 pkt. 

Zjazd polski 8 pkt. 

Wyróżnienie  

- na zjeździe międzynarodowym 80 pkt. 

- na zjeździe krajowym 40 pkt. 

Wystąpienie Doktoranta w języku 

angielskim 

 

16 pkt. 

Wystąpienie Doktoranta w języku 

polskim 

 

8 pkt. 

Realizacja Badań 

Naukowych – Osiągnięcia 

Naukowe 

 

 

3. Inne  

Szkolenie związane z realizowanym 

tematem pracy doktorskiej 

(zjazd bez zgłoszenia naukowego, 

szkoły zimowe, konferencje naukowo-

dydaktyczne) 

4 pkt. 

Staż naukowy w ośrodku 

zagranicznym   

poniżej 

miesiąca/8 pkt. 

 

1 miesiąc lub 

powyżej/16 pkt.-

miesiąc 

 

Staż naukowy w ośrodku polskim      poniżej  

miesiąca/4 pkt.  

   

1 miesiąc lub 

powyżej/8 pkt.-

miesiąc 

Studia podyplomowe rozwijające 

umiejętności 

dydaktyczne/zawodowe 

32 pkt./1 semestr 

Laureat konkursu związanego z 

tematem realizowanej pracy 

doktorskiej 

24 pkt./ 1 

konkurs 

Obecność* na wykładach 

organizowanych przez Wydział 

Farmaceutyczny UJ CM i inne 

wydziały 

*(potwierdzoną przez Wykładowcę) 

4 pkt. 



Udział w cyklu wykładów, np. 

ARTES LIBERALES /ARS 

DOCENDI/ INNE, np. POLLASA 

24 pkt. 

Udział w cyklu wykładów, np. 

ARTES LIBERALES /ARS 

DOCENDI / INNE zakończony 

egzaminem 

40 pkt. 

Granty:  

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu krajowym jako kierownik 

projektu badawczego, np. NCN, 

FNP, POLPHARMA, NCBiR, INNE  

40 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu krajowym jako współautor 

projektu badawczego, np. NCN, 

FNP, POLPHARMA, NCBiR, INNE 

4 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu międzynarodowym jako 

kierownik projektu badawczego, np. 

MARIA CURIE I INNE 

80 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu międzynarodowym jako 

współautor projektu badawczego, 

np. MARIA CURIE I INNE  

12 pkt. 

Przygotowanie wniosku o dotację 

celową na rozwój młodych 

naukowców 

8 pkt. 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

krajowym jako kierownik projektu 

badawczego, np. NCN, FNP, 

POLPHARMA, NCBiR, INNE 

80 pkt. 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

międzynarodowym jako kierownik 

projektu badawczego, np. MARIA 

CURIE I INNE 

160 pkt. 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

krajowym/ zagranicznym jako 

współautor projektu badawczego 

4 pkt. 

Otrzymanie dotacji celowej na 

rozwój młodych naukowców 

4 pkt. 

Realizacja grantu – kierownik 

projektu 

 

o zasięgu międzynarodowym 

 

 16 pkt./1 miesiąc 

o zasięgu krajowym (bez grantów 

uczelnianych) 

 

8 pkt./1 miesiąc 



Realizacja grantu – wykonawca 

(potwierdzona przez kierownika 

projektu) 

 

o zasięgu międzynarodowym 4 pkt./1 miesiąc 

o zasięgu krajowym (bez grantów 

uczelnianych) 

4 pkt./1 miesiąc 

Inne nagrody i osiągnięcia – związane 

z tematyką pracy doktorskiej (o 

przyznanej liczbie punktów decyduje 

komisja), np.: dyplomy uznania, 

nagrody rektora innych uczelni, 

dydaktyka prowadzona w j. 

angielskim. 

2-6 pkt. 

 

 

2). Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób 

punktowania  

Maksymalna 

liczba punktów  

Postępy w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej 

 

 

 

 
*Potwierdza Promotor/Opiekun 

 

**Doktorant za złożenie wniosku 

o wyznaczenie promotora lub 

promotorów może otrzymać tylko 

jeden raz punkty: na II lub III roku 

studiów. 

Punktacja po II roku: 0-4 pkt. 

- postępy w pracy doktorskiej*   0-2 pkt. 

- złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora lub promotorów ** 

 2 pkt. 

Punktacja po III roku: 0-4 pkt. 

- postępy w pracy doktorskiej *  0-2 pkt. 

- złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora lub promotorów ** 

 2 pkt. 

Punktacja po IV roku: 0-2 pkt. 

- postępy w przewodzie doktorskim* 0-2 pkt. 

 

 

3.     Wyróżniające wyniki w nauce ocenia się w następujący sposób: 
 

1). Dobre lub bardzo dobre wyniki egzaminów i zaliczeń:  

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób 

punktowania  

Maksymalna liczba 

punktów* 



Zdane egzaminy i 

zaliczenia  

z przedmiotów 

objętych planem  

i programem studiów 

Średnia ocen zostaje wyliczona na 

podstawie informacji zawartych w 

systemie USOSweb. Punty za  średnią 

ważoną przyporządkowane są według 

przedziałów: 

4.0 - 4.2 = 20 pkt 

4.21 - 4.5 = 30 pkt 

4.51 - 5.0 = 40 pkt* 

pod warunkiem, że doktorant otrzymał 

bardzo dobre (5) lub dobre (4 lub 4,5) 

wyniki ze wszystkich egzaminów   

objętych programem studiów 

doktoranckich w roku akademickim 

poprzedzającym rok, na który ma 

zostać przyznane stypendium. W 

przeciwnym razie liczba punktów za to 

osiągnięcie wynosi 0. 

40 pkt. 

  

 

 

2). Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej: 
 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób 

punktowania  

Maksymalna 

liczba punktów 

Dydaktyka 

 * 1 h seminarium = 2 h zajęć 

laboratoryjnych  

** Pomoc przy egzaminie/zaliczeniu 

będzie uwzględniona w ocenie tylko 

dwa razy w danym roku akademickim  

*** Punktacja dotyczy doktorantów 

pobierających stypendium 

doktoranckie, realizujących do 90 

godzin dydaktycznych 

**** Punktacja dotyczy doktorantów 

nie pobierających stypendium 

doktoranckiego, realizujących do 60 

godzin dydaktycznych 

 

Punktacja po I, II, III i IV roku 1-10 pkt. 

- przeprowadzenie zajęć 

laboratoryjnych 

0,1 pkt./1 godz. (max. 90h)*** 

0,15 pkt./1 godz. (max. 60h)**** 

0-9 pkt. 

- przeprowadzenie seminariów*   

0,2 pkt./1 godz. (max. 45h)*** 

- przeprowadzenie seminariów*  

0,3 pkt./1 godz. (max. 30h)**** 

0-9 pkt. 

- pomoc przy egzaminie, 

zaliczeniu** 

0,5 pkt./1 egzamin, zaliczenie 

0-1 pkt. 

Działalność dydaktyczna - 

związana z organizacją 

 

 

 

  

Udział w pracach organizacyjnych 

Jednostki  

Wydziału, Zakładu itp. – np. udział w 

organizacji zjazdu/ Festiwalu Nauki/ 

pobytu studentów zagranicznych 

(potwierdzonego przez opiekuna)/ 

praca w organizacjach studenckich – 

pełnione funkcje (potwierdzony 

0-2 pkt. 



 

  

przez opiekuna naukowego lub 

organizatora) 

Udział w pracach komisji 

wydziałowych, uczelnianych np.: 

komisja doktorancka, komisja 

stypendialna, rada programowa. 

2 pkt./udział w 1 

komisji 

Pomoc w pracach 

doświadczalnych 

magistrantów/studentów z 

wymiany 

oraz udział w pracach kół 

naukowych 

 

0-2 pkt. 

  

Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z praktyk 

realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wówczas nie otrzymuje punktów 

za tą sferę aktywności. 

 

 

Zasady dokumentowania osiągnięć 

§ 1  

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

 dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, 

 dokument od Opiekuna/Promotora potwierdzający przyznaną liczbę punktów za postępy 

w pracy doktorskiej, oraz udział w pracach organizacyjnych jednostki (dot. działalności 

dydaktycznej związanej z organizacją), 

 informację dotyczącą: wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów, zdania egzaminów 

doktorskich.  

 

Informacje dodatkowe: 

 

Kryterium dodatkowe: 

W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania 

stypendium Rektora znajduje się więcej niż jeden Doktorant z taką samą liczbą punktów o 

kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów: 

- za publikacje 

- za konferencje i zjazdy 

- za kierowanie projektami 

 

 

W przypadku niedostarczenia do dnia 30 września (ostatniego dnia roku akademickiego, za 

który podlegają ocenie osiągniecia)  dokumentu potwierdzającego osiągnięcie naukowe, nie 

podlega ono ocenie w kolejnym roku akademickim, pomimo tego, że nie zostało ocenione w 

ubiegłym roku. 


