
 

 
 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM UJ CM 

2022/2023 

 

Zasady oceny wniosków doktorantów czwartego oraz wyższych lat studiów 

doktoranckich 

§ 1 

1. Stypendium doktoranckie na czwartym roku studiów i kolejnych latach studiów w przypadku ich 

przedłużania, nie może być przyznane doktorantowi, jeśli nie spełnił on wszystkich kryteriów, o 

których mowa w ust. 3-6, a za co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 4-6 otrzymał 

0 punktów. 

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

mowa w § 1 ust. 4-6. 

3. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich musi być udokumentowana wszystkimi 

zaliczeniami wpisanymi do systemu USOS: 

 

 

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba 

punktów 

Terminowa realizacja 

programu studiów 

doktoranckich 

IV rok 

 

 

- ocena uzyskana w czasie egzaminu 

doktorskiego* 

egzamin 

- egzamin z języka (certyfikat zwalniający z 

języka lub zaświadczenie)* 

egzamin 

- zajęcia fakultatywne zaliczenie 

- praktyka zawodowa zaliczenie 

 

*Dotyczy doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski przed Radą Wydziału 

Farmaceutycznego. 

 

4. Wykazanie się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny 

ocenia się w następujący sposób: 

 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób punktowania  Maksymalna 

liczba punktów  

Dydaktyka 

 

 

 

 

* 1 h seminarium = 2 h zajęć 

laboratoryjnych 

 

Punktacja po IV roku 0-10 pkt. 

- przeprowadzenie zajęć 

laboratoryjnych 

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

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

0-9 pkt. 

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

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

0-9 pkt. 



 

 
 

** Pomoc przy egzaminie/zaliczeniu 

będzie uwzględniona w ocenie tylko 

dwa razy w danym roku akademickim.  

Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

potwierdzone podpisem 

Opiekuna/Promotora. 

*** Punktacja dotyczy doktorantów 

pobierających stypendium 

doktoranckie, realizujących do 90 

godzin dydaktycznych  

**** Punktacja dotyczy doktorantów 

nie pobierających stypendium 

doktoranckiego, realizujących do 60 

godzin dydaktycznych  

- pomoc przy egzaminie, zaliczeniu** 
0,5 pkt./1 egzamin, zaliczenie 

 

0-1 pkt. 

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 III, IV, przedłużenie 

studiów po IV roku, 

 - nie dotyczy doktorantów 

wykonujących badania do doktoratu w 

ramach umów specjalnych. 
 

 

 

 

 

 
Pierwszy lub korespondencyjny 

autor otrzymuje dodatkowo 12 

punktów 

1. Publikacje  

Publikacja według wykazu MNiSW 

 

20-200 pkt. 

 

Publikacja w języku obcym, 

opublikowana lub przyjęta do druku nie 

objęta listą MNiSW  

8 pkt. 

Publikacja polskojęzyczna nie objęta listą 

MNiSW 

 

- praca opublikowana lub przyjęta do 

druku, recenzowana 

8 pkt. 

 - praca opublikowana lub przyjęta do 

druku, nierecenzowana 

4 pkt. 

Udział w opracowaniu książkowym lub 

skryptowym 

 

- w języku obcym, opublikowaną lub 

przyjętą do druku 

16 pkt. 

- polskojęzyczną, opublikowaną lub 

przyjętą do druku 

12 pkt. 

Zgłoszenie patentowe krajowe 70 pkt. 

Zgłoszenie patentowe zagraniczne 100 pkt. 

Realizacja Badań 

Naukowych – Osiągnięcia 

Naukowe 

 

 

2. Konferencje i zjazdy  

Zjazd międzynarodowy 8 pkt. 

Zjazd polski 4 pkt. 

Wyróżnienie  

- na zjeździe międzynarodowym 40 pkt. 

- na zjeździe krajowym 20 pkt. 

Wystąpienie Doktoranta w języku 

angielskim 

 

8 pkt. 

Wystąpienie Doktoranta w języku 

polskim 

 

4 pkt. 

Realizacja Badań 

Naukowych – Osiągnięcia 

Naukowe 

 

 

3. Inne  

Szkolenie związane z realizowanym 

tematem pracy doktorskiej 

(zjazd bez zgłoszenia naukowego, 

szkoły zimowe, konferencje naukowo-

dydaktyczne) 

2 pkt. 

Staż naukowy w ośrodku 

zagranicznym   

poniżej 

miesiąca/4 pkt. 



 

 
 

 

1 miesiąc lub 

powyżej/8 pkt.-

miesiąc 

 

Staż naukowy w ośrodku polskim      poniżej  

miesiąca/2 pkt.  

   

1 miesiąc lub 

powyżej/4 pkt.-

miesiąc 

Studia podyplomowe rozwijające 

umiejętności dydaktyczne/zawodowe 

16 pkt./1 semestr 

Laureat konkursu związanego z 

tematem realizowanej pracy 

doktorskiej 

12 pkt./ 1 

konkurs 

Obecność* na wykładach 

organizowanych przez Wydział 

Farmaceutyczny UJ CM i inne 

wydziały 

*(potwierdzoną przez Wykładowcę) 

2 pkt. 

Udział w cyklu wykładów, np. ARTES 

LIBERALES /ARS DOCENDI/ INNE 

np. POLLASA 

12 pkt. 

Udział w cyklu wykładów, np. ARTES 

LIBERALES /ARS DOCENDI / INNE 

zakończony egzaminem 

20 pkt. 

Granty:  

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu krajowym jako kierownik 

projektu badawczego, np. NCN, FNP, 

POLPHARMA, NCBiR, INNE  

20 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu krajowym jako współautor 

projektu badawczego, np. NCN, FNP, 

POLPHARMA, NCBiR, INNE 

2 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu międzynarodowym jako 

kierownik projektu badawczego, np. 

MARIA CURIE I INNE 

40 pkt. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o 

zasięgu międzynarodowym jako 

współautor projektu badawczego, np. 

MARIA CURIE I INNE  

6 pkt. 

Przygotowanie wniosku o dotację 

celową na rozwój młodych 

naukowców 

4 pkt. 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

krajowym jako kierownik projektu 

badawczego, np. NCN, FNP, 

POLPHARMA, NCBiR, INNE 

40 pkt. 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

międzynarodowym jako kierownik 

80 pkt. 



 

 
 

projektu badawczego, np. MARIA 

CURIE I INNE 

Otrzymanie grantu o zasięgu 

krajowym/ zagranicznym jako 

współautor projektu badawczego 

2 pkt. 

Otrzymanie dotacji celowej na rozwój 

młodych naukowców 

2 pkt. 

Realizacja grantu – kierownik 

projektu 

 

o zasięgu międzynarodowym 

 

   8 pkt./1 miesiąc 

o zasięgu krajowym (bez grantów 

uczelnianych) 

 

4 pkt./1 miesiąc 

Realizacja grantu – wykonawca 

(potwierdzona przez kierownika 

projektu) 

 

o zasięgu międzynarodowym 2 pkt./1 miesiąc 

o zasięgu krajowym (bez grantów 

uczelnianych) 

2 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.  

1-3 pkt. 

 

 

5. Postępy w pracy naukowej ocenia się w następujący sposób: 

 

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 IV roku: 0-2 pkt. 

- postępy w pracy naukowej* 0-2 pkt. 

 

  



 

 
 

 

6. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenia się w następujący sposób: 

 

Osiągnięcie  Warunki uznania i sposób punktowania  Maksymalna 

liczba punktów  

Postępy w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej 

 
*Potwierdza Promotor/ 

 

 

Punktacja po IV roku: 0-2 pkt. 

- postępy w przewodzie doktorskim* 0-2 pkt. 

 

7. W przypadku gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania 

stypendium doktoranckiego znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów  

o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejno liczba punktów za: 

− osiągnięcia naukowe. 

 

W uzasadnionych przypadkach zweryfikowanych przez Doktorancką Komisję Stypendialną 

(sytuacja zdrowotna lub losowa) Doktorant/ka może otrzymać stypendium doktoranckie na IV roku 

- przedłużeniu studiów. 

 

 

Zasady dokumentowania osiągnięć 

§ 2 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

− dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, 

− dokument od opiekuna/promotora potwierdzający przyznaną liczbę punktów za postępy w pracy 

doktorskiej. 

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

który podlegają ocenie osiągnięcia) dokumentu potwierdzającego osiągnięcie naukowe, nie 

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

ubiegłym roku. 


