
 

Załączniki do Regulaminu Przyznawania Zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych w Politechnice Łódzkiej z dnia 27.06.2017 r. 

Załącznik nr 2 

Zasady punktacji rankingowej 

 

1. Osiągnięcia naukowe 

 

a. Publikacje 

 

 

b. Liczba cytowań 
4 

 

c. Udział w konferencjach/sympozjach/seminariach 
5 

Konferencja
 
 krajowa

 U
czestn

ictw
o

 

  

Poster
 

3p. 

Czynne
 

6p. 

Konferencja  międzynarodowa 
 

  

Poster
 

5p. 

Czynne
 

10p. 

 

d. Patenty 
6 

Zgłoszenie patentu polskiego 30p. 

Uzyskany patent polski 40p. 

Zgłoszenie patentu międzynarodowego 90p. 

Uzyskany patent międzynarodowy 120p. 

Uzyskany wzór prawo ochronne na wzór użytkowy 20p. 

Depozycje struktur/sekwencji w bazach naukowych 10p./liczba autorów 

 

 

e. Realizowane granty, projekty badawcze, stypendia i subsydia uzyskane na drodze konkursu 
7 

 

Rodzaj uczestnictwa w grancie/projekcie Zasięg konkursu grantowego 

Międzynar. Ogólnopol. Regional. Uczelniany  Wydziałowy  

Doktorant jest kierownikiem 40 p. 30 p. 15 10 p. 6 p. 

Doktorant jest wykonawcą  20 p. 15 p. 7 p. 5 p. 3 p. 

 

f. inne nagrody w konkursach 
8 

Rodzaj publikacji Ilość Punktów 

Książka
 

 

lub 

 

Rozdział w książce 
1 

Lp=30/(liczba autorów)
 

Lp=40/( liczba autorów) jeśli w języku obcym nowożytnym
 

 

Lp=15/( liczba autorów)
 

Lp=20/( liczba autorów) jeśli w języku obcym nowożytnym
 

Publikacje w czasopismach punktowanych
2 

Lp=(punktacja z listy ministerialnej*4) / liczba autorów 

Publikacje w czasopismach niepunktowanych
2
 Lp=(IF*4)/liczba autorów 

Publikacje konferencyjne 
3
 

Lp=6/( liczba autorów) jeśli w języku polskim 

Lp=10/( liczba autorów) jeśli w języku obcym nowożytnym 

Baza Web of Science i Scopus
 

1 p. za każde cytowanie 



 

g. Staże naukowe i przemysłowe
10

  

Liczba staży Punkty 

1 staż 12 

2 staże 17 

3 i więcej 

staży 

22 

 

h. Szkolenie 
9 

– 2p.  

 

 

2. Osiągnięcia artystyczne (dotyczy tylko doktorantów Wydział TMiWT oraz BAiIŚ) 

 

Konieczne są katalogi wystaw, oświadczenie kustosza muzeum/galerii. 

 

 

3. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną 

 

Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych 
11 

Liczba punktów jest obliczana w oparciu o następującą formułę: 

Lp=1+(GDW – GDO)/10 

GDW – Liczba wykonanych godzin dydaktycznych w ciągu roku (max 90 h) 

GDO  - Liczba obligatoryjnych godzin dydaktycznych do wykonania przez doktoranta w ciągu roku, 

określona Uchwałą Rady Wydziału 

 

 

4. Działalność organizacyjna, promocyjna i samorządowa 
12

 

(Suma punktów uzyskana w tej kategorii nie może przekraczać 50 % sumy punktów za „Osiągnięcia naukowe”) 

Konkursu o zasięgu wydziałowym Lp=3p./(liczba autorów nagrodzonej 

pracy) 

Konkursu o zasięgu uczelnianym Lp=5p/(liczba osób nagrodzonych) 

Konkursu o zasięgu regionalnym Lp=8p. /(liczba osób nagrodzonych) 

Konkursu o zasięgu ogólnopolskim Lp=15p. /(liczba osób nagrodzonych) 

Konkursu o zasięgu międzynarodowym Lp=20p. /(liczba osób nagrodzonych) 

Twórczy dorobek w zakresie działalności o indywidualnym charakterze wnoszący znaczny wkład w rozwój 

dziedzin sztuki oraz wchodzący w ich skład dyscyplin artystycznych, a mianowicie: 

wystawa indywidualna w prestiżowej galerii/muzeum 15 p. 

udział w wystawie międzynarodowej 10 p. 

udział w wystawie sztuki polskiej za granicą 7 p. 

udział w wystawie krajowej o zasięgu ogólnopolskim 7 p. 

udział w wystawie zbiorowej o zasięgu środowiska 

lokalnego 

4 p. 

Udział w projektach artystycznych prowadzonych we 

współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub 

kulturalnym 

2 p. 

Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu uczelnianym 2p. 



a. Udział w Konferencjach/seminariach/zjazdach organizacji samorządowych 
uczestnictwo Punkty 

Bierne (maksymalnie trzykrotny) 1p. 

Poster
 

3p. 

Czynne
 

6p. 

 

b. Publikacje związane z działalnością samorządową  Lp=6/liczba autorów 

 

c. Pełnione funkcje oraz czynny udział w organach SD PŁ, a także organizacjach, w których Samorząd 

jest zrzeszony. 

Za każdą udokumentowaną czynną działalność w organach (Zarząd, Rada, Komisje problemowe, Zespoły 

problemowe oraz Komitety Organizacyjne) SD PŁ oraz organizacjach, w których zrzeszony jest Samorząd  

– 1p.- jeśli doktorant jest czynnie działającym członkiem 

- 2p. – jeśli doktorant pełni funkcję przewodniczącego  

Można uwzględnić jedno członkostwo-członek lub przewodniczący. 

 

d. Działalność organizacyjna i promocyjna 

Każda udokumentowana czynna działalność
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organizacyjna lub promocyjna na rzecz Uczelni - 1p. 

 

5. Wyjaśnienie przypisów 

 
Przypis Wyjaśnienie 

1 

Książka –wydawnictwo zwarte opatrzone numerem ISBN: monografia naukowa (w tym naukowe e-booki), 

zawierająca w treści element nowości Książka musi posiadać numer ISBN. Książka musi charakteryzować się 

naukową treścią. Pomoce dydaktyczne, instrukcje, skrypty oraz książki abstraktów nie są punktowane. Jeżeli 

doktorant posiada 3 i więcej rozdziałów w książce otrzymuje punkty jak za: książka/średnia liczba autorów 

wykazanych rozdziałów. Potwierdzenie: kopia stron zawierających tytuł książki/rozdziału, imię i nazwisko 

autora/autorów, rok i miesiąc wydania, spis treści oraz numer ISBN. W przypadku braku stron zawierających 

miesiąc wydania należy przedstawić potwierdzenie od edytora, w którym miesiąc ten jest wskazany. 

 

2 

Czasopismo punktowane – czasopismo znajdujące się na obowiązującej w danym roku akademickim liście 

czasopism punktowanych publikowanej przez MNiSW. Jako Czasopismo niepunktowane rozumiemy czasopismo 

nieznajdujące się na w/w liście, ale posiadające Impact Factor (IF) – pod uwagę brany jest aktualny IF wg wykazu 

JCR. 

Publikacja w czasopiśmie  - czasopismo znajdujące się w momencie przyjęcia do publikacji na ostatnio 

opublikowanej przez MNiSW liście czasopism punktowanych . Jako Czasopismo niepunktowane rozumiemy 

czasopismo nieznajdujące się na w/w liście, ale posiadające Impact Factor (IF) – pod uwagę brany jest aktualny IF 

wg wykazu JCR Potwierdzenie: kopia stron zawierających tytuł publikacji, imię i nazwisko autora/autorów oraz 

numer ISSN oraz datę opublikowania. W przypadku czasopism niepunktowanych należy także przedstawić kopię 

strony z IF. W formularzu uprasza się o podanie pełnej nazwy czasopisma.  

Publikacjami nie są abstrakty zamieszczone w suplementach, materiałach konferencyjnych oraz artykuły 

popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.  

3 

Publikacja konferencyjnych – recenzowany artykuł, referat, opisujący badania naukowe i wynikające z nich 

wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniejszych prac, opublikowany w formie spójnego 

wydawnictwa konferencyjnego opatrzonego numerem ISSN/ISBN.  

UWAGA: Abstrakt (artykuł do 1 strony wg wymogów redakcyjnych)  nie jest publikacją konferencyjną, nawet 

jeśli książka abstraktów posiada numer ISBN/ISSN.  

Potwierdzenie: kopia stron zawierających spis treści, tytuł publikacji, imię i nazwisko autora/autorów oraz numer 

ISSN wydawnictwa oraz datę opublikowania. 

4 

Liczba cytowań publikacji afiliowanych  wg. Web of Science i Scopus (bez autocytowań) z pełnych lat 

kalendarzowych obejmujących rok akademicki oceniany w rankingu (2 lata kalendarzowe). Potwierdzenie: 

aktualny wydruk ze strony. 



5 

Punktowane są jedynie konferencje/sympozja/seminaria naukowe o zasięgu minimum międzywydziałowym. 

Konferencja musi posiadać komitet naukowy. 

Jako konferencję/sympozjum/seminarium  międzynarodowe rozumie się konferencję o tematyce naukowej 

organizowaną poza granicami kraju lub organizowana w Polsce, w której minimum 30% czynnych uczestników 

posiada afiliację zagranicznych instytucji naukowych (wymagane są dokumenty, z których jasno będzie wynikał 

fakt wypełnienia ww. parametru dot. 30%, np. zaświadczenie od organizatora konferencji.).Pozostałe konferencje 

uznaje się za krajowe.  

Udział w konferencjach/sympozjach/seminariach naukowych 

- poster (przedstawiający plakat naukowy na sesji posterowej) – potwierdzenie: certyfikat lub zaświadczenie od 

organizatora o uczestnictwie w konferencji , potwierdzenie posiadania przez konferencje Komitetu naukowego, 

kopia stron z materiałów konferencyjnych zawierających datę i nazwę konferencji, spis posterów, streszczenie 

posteru. 

- czynny (jako wygłaszający) - potwierdzenie: certyfikat lub zaświadczenie od organizatora o uczestnictwie w 

konferencji, potwierdzenie posiadania przez konferencje Komitetu naukowego, kopia stron z materiałów 

konferencyjnych zawierających datę i nazwę konferencji, spis wystąpień ustnych oraz  streszczenie referatu. 

W przypadku braku jednoznacznego określenia w materiałach konferencyjnych osoby prezentującej wymagane jest 

oświadczenie współautorów.  

Punkty dostaje osoba prezentująca poster. Ewentualni współautorzy danego plakatu nie dostają punktów. Jeżeli 

dany plakat naukowy posiada wielu współautorów, może być prezentowany tylko przez dwie osoby, każda dostaje 

po tyle samo punktów określonych w punktacji. W dokumentacji, jako potwierdzenie, należy także przedstawić 

oświadczenie promotora/opiekuna, że dane dwie osoby prezentowały ten poster. 

 

6 

Wzór użytkowy, zgłoszenie patentu, patent (uzyskane w ocenianym okresie)- Punkty za patent/ zgłoszenie 

patentowe/ wzór prawo ochronne na wzór użytkowy są mnożone przez udział procentowy posiadacza danego 

zgłoszenia/patentu/ wzoru prawo ochronne na wzór użytkowy. 

Potwierdzenie: kopia świadectwa patentowego/ zgłoszenia/uzyskania wzoru wraz z podziałem procentowym,  

Depozycje struktur/sekwencji w bazach naukowych - struktury przesłane i przyjęte do umieszczenia w 

naukowej bazie danych strukturalnych  (zawartych w Web of Science Core Collection): Protein Data Bank, ICSD 

(Inorganic Crystal Structure Database), CSD (Cambridge Structural Database).  Liczba zamieszczonych struktur w 

bazach danych -  maksymalnie 5. 

Potwierdzenie: potwierdzenie przyjęcia struktury w bazie danych. 

 

7 

Realizowane granty, projekty badawcze, stypendia i subsydia uzyskane na drodze konkursu – udział jako 

kierownik lub wykonawca na podstawie umowy. Pod pojęciem grantu rozumiemy dotacje otrzymywane od 

państwowych instytucji naukowych (NCN, NCBiR, FNP,uczelnie, PAN, PIAP, itp.), dotacje państwowe (rządowe, 

ministerialne, itp.), dotacje z instytucji europejskich i międzynarodowych (Unia Europejska, WHO, itp.) na 

prowadzenie określonego projektu badawczego.  

Potwierdzenie: kopia strony tytułowej umowy, oświadczenie, że udział w danym grancie nie był wcześniej 

punktowany. 

W grantach międzynarodowych, w których nie ma wykazu wnioskodawców  obowiązująca jest umowa (o dzieło, 

pracę, zlecenie), potwierdzenie koordynatora projektu oraz udokumentowany znaczący udział w projekcie 

badawczym (strony tytułowe raportów, artykuł autorstwa doktoranta, w których widnieje  informacja o 

finansowaniu  badań z danego grantu). 

Punkty za grant przyznawane są tylko raz w trakcie jego trwania, nawet jeśli obejmuje kilka okresów 

rozliczeniowych. 

Do programów międzynarodowych zaliczamy granty w ramach współpracy z jednostkami zagranicznymi lub 

granty finansowane z zagranicznych źródeł; pozostałe są traktowane jako krajowe.   

Granty o zasięgu regionalnym: granty przyznawane przez Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, oddz. Towarzystw 

Naukowych itp. 
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Inne nagrody w konkursach - nagrody przyznawane na drodze konkursu o charakterze naukowym lub konkursu 

opartego o działalność naukową lub osiągnięcia naukowe doktoranta, otrzymane w rozliczanym roku 

akademickim. 

 

Liczba osób nagrodzonych – dotyczy przypadku uzyskania nagrody zespołowej. 

 

Laureat konkursu odbywającego się przy okazji konferencji naukowej otrzymuje punkty jak laureat konkursu o 

zasięgu wydziałowym. 

Konkurs o zasięgu wydziałowy – konkurs organizowany przez Dziekana. 

Konkurs o zasięgu uczelnianym – konkurs organizowany przez Rektora. 

Konkurs o zasięgu regionalnym – konkurs organizowany przez Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, oddz. 

Towarzystw Naukowych itp. 

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim – konkurs organizowany przez MNiSW, PAN, ZG Towarzystw Naukowych itp. 

Konkurs o zasięgu międzynarodowym – konkurs ogłaszany na arenie międzynarodowej. 

Nie przyznaje się punktów za konkurs o grant (punkty przyznawane za grant). Nie jest konkursem także ubieganie 



się o wyjazd na Erasmusa (punkty za staż). 

Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadać projakościowych nie są punktowane. Potwierdzenie: kopia umowy, zaświadczenia, 

certyfikatu, bądź innego dokumentu zawierającego nazwę stypendium, subsydium czy nagrody, nazwę instytucji 

przyznającej, imię i nazwisko beneficjenta oraz datę przyznania, jeżeli nagroda przyzwana była w ramach 

konkursu- regulamin konkursu. 

9 

Szkolenie w dziedzinie doktoryzowania lub związane z działalnością naukową doktoranta zakończone uzyskaniem 

certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia. Dopuszcza się także szkolenia niezwiązane z dziedziną doktoryzowania w 

liczbie max. 2. W szkolenia nie wchodzi podnoszenie kompetencji językowych. Doktorant może wykazać 

łącznie max. 5 szkoleń. 

Potwierdzenie: Kopia certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez prowadzącego szkolenie, 

oświadczenie opiekuna doktoranta potwierdzające fakt związku szkolenia z dziedziną doktoryzowania. 

10 

Praktyki/staże na uczelniach polskich/zagranicznych lub w polskich/zagranicznych ośrodkach badawczych, 

trwające minimum 10 dni. Jeden staż lub praktyka w jednej firmie powinien/powinna trwać minimum 30 dni 

kalendarzowych (może być podzielony np. 2x15 dni lub 3x10 dni) i być ściśle związany z projektem doktorskim. 

Staże/praktyki w firmach i szkołach są uwzględniane jedynie, gdy są ściśle związane z dziedziną doktoryzowania i 

są potwierdzone dokumentem o współpracy przez firmę i jednostkę naukową doktoranta. Potwierdzenie: 

zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu/praktyki, zawierające imię i nazwisko doktoranta oraz miejsce i datę 

odbywania stażu, okres trwania i zakres prowadzonych badań, zaświadczenie o współpracy firmy i jednostki 

naukowej potwierdzone przez jednostkę naukową. Jeżeli staż trwa jednorazowo dłużej niż 3 miesiące liczony jest 

jak dwa staże 

11 

1.Wzór  Lp=1+(GDW – GDO)/10 ma zastosowanie dla doktorantów, którzy nie pracują jako asystenci na 

uczelniach; potwierdzenie: oświadczenie wskazujące na to, iż doktorant nie jest asystentem. 

2.Osoby posiadające status doktoranta i jednocześnie pracujące jako asystenci na uczelniach, w których się 

doktoryzują uzyskują 1 punkt za tę działalność. 
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Działalność promocyjna, organizacyjna i samorządowa 

Udział w Konferencjach/Zjazdach/Seminariach poświęconych działalności  samorządowej 

- bierny (jako słuchacz) – potwierdzenie: zaświadczenie od organizatora o uczestnictwie w konferencji i/lub 

imienny identyfikator – maksymalnie 3 konferencje 

- poster (przedstawiający plakat o tematyce związanej z działalności samorządowej na sesji posterowej) – 

potwierdzenie: kopia stron z materiałów konferencyjnych zawierających datę i nazwę konferencji, spis posterów, 

streszczenie posteru lub oświadczenie organizatora zawierające w/w informacje. 

- czynny (jako wygłaszający) - potwierdzenie: kopia stron z materiałów konferencyjnych zawierających datę i 

nazwę konferencji, spis wystąpień ustnych oraz  streszczenie referatu lub oświadczenie organizatora zawierające 

w/w informacje. 

Publikacje – artykuły zawierające zagadnienia dotyczące samorządności doktoranckiej lub efekty jej działalności. 

Czynna działalność w organach Samorządu Doktorantów- znaczny wkład doktoranta w  pracach Zarządu, 

Rady, Komisjach Problemowych, Komitetach, Zespołach Problemowych, przy obecności na spotkaniach powyżej 

50%  - potwierdzenie: kopia zaświadczenia od przewodniczącego WRD lub przewodniczącego SD PŁ w 

zależności od rodzaju komisji (komisja wydziałowa, komisja uczelniana). 

Działalność promocyjna i organizacyjna – pozytywna promocja uczelni oraz swojej działalności naukowej na 

zewnątrz uczelni, w mediach i prasie, czynna, udokumentowana działalność w organach Uczelni, komitetach 

naukowych i organizacyjnych imprez naukowych, działalność w stowarzyszeniach naukowych.  

Za działalność promocyjną uznajemy też działalność sportową, muzyczną oraz inne promujące Uczelnię ( m.in. 

uczestnictwo w zawodach sportowych, Orkiestrze PŁ oraz Chórze Uczelnianym) . W przypadku osiągnięć 

sportowych  wliczane są osiągnięcia: udział w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich lub w mistrzostwach 

świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach 

Europy (w tym dla osób niepełnosprawnych), mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, 

Ogólnopolskie Turnieje. 

Dana działalność może być punktowana tylko jeden raz. 

Potwierdzenie: kopia odpowiedniego zaświadczenia. 

Ogólna liczba punktów za Działalność organizacyjną, promocyjną i samorządową nie może przekroczyć 

50% liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe.” 

 

Do każdego osiągnięcia doktoranta do wniosku o stypendium musi zostać dołączony załącznik, o 

numerze zgodnym z numerem danego osiągnięcia na formularzu rankingowym do stypendium.  

Brak udokumentowania danego osiągnięcia powoduje nieuwzględnienie go w rankingu. 

Doktorant zobligowany jest do pełnego udokumentowania przedstawionych osiągnięć przy składaniu 

dokumentów w dziekanacie. 

Doktorant składający wniosek jest zobligowany do podpisania się na odpowiedniej liście w dziekanacie. Na liście musi znajdować 

się podpis doktoranta, osoby przyjmującej wniosek, data przyjęcia oraz ewentualne uwagi – np. dotyczące donoszenia 

dodatkowych dokumentów. 


