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 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE BIOLOGII 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnął wynik 

wynoszący min. 20 punktów. 

II. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM 

STUDIÓW 

Zaliczenie przedmiotów w wyznaczonym terminie (przedmioty zaliczane przez 

opiekuna lub promotora – do wyznaczonego dnia składania sprawozdania rocznego, 

pozostałe przedmioty – w pierwszym terminie w sesji egzaminacyjnej) – 1 pkt 

Zaliczenie przedmiotów w późniejszym terminie – 0 pkt 

Uzyskanie 0 punktów, świadczące o niespełnieniu kryterium wymienionego w pkt 1, skutkuje negatywnym zaopiniowaniem 

wniosku przez Komisję. 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ustala się według liczby godzin 

dydaktycznych zajęć przeprowadzonych ze studentami studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia, samodzielnie lub jako pomoc, potwierdzonej w rocznym 

sprawozdaniu wykonania zajęć dydaktycznych: 11-20 godz. – 0,5 pkt; 21-30 godz. – 

1,0 pkt; 31-40 godz. – 1,5 pkt; 41-50 godz. – 2,0 pkt; 51-60 godz. – 2,5 pkt; 61-70 

godz. – 3,0 pkt; 71-80 godz. – 3,5 pkt; powyżej 80 godz. – 4,0 pkt.    

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

1. Publikacje naukowe – jako podstawowe kryterium przyjęto zasady punktacji 

określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z datą 

opublikowania publikacji: 

a) publikacje naukowe – punkty przyznaje się za każdą publikację, według bazy 

Biblioteki Głównej UG http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie-i-

katalogi/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug, zgodnie z 

powyżej wskazanymi zasadami punktacji; 

b) recenzowane publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, 

nieuwzględnione w powyżej wskazanej punktacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego – 1 pkt za każdą publikację (max. 2 pkt); 

http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie-i-katalogi/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug
http://www.bg.ug.edu.pl/bibliografie-i-katalogi/bibliografie/bibliografia-publikacji-pracownikow-ug
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c) nierecenzowane publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, 

w tym opublikowane abstrakty i doniesienia wystąpień konferencyjnych 

(prezentacja, poster) – 0,5 pkt za każdą publikację (max. 1 pkt). 

2. Patenty i zgłoszenia patentowe: 

a) zgłoszenia patentowe – 5 pkt za każde zgłoszenie; 

b) patenty – punktacja za każdy patent na zasadach określonych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z rozporządzeniem 

obowiązującym na dzień 20 lipca roku akademickiego poprzedzającego 

złożenie wniosku. 

3. Granty naukowe: 

a) granty naukowe, w których doktorant jest kierownikiem: 

- projekty NCN, NCBiR, MNiSW, FNP, inne podobne projekty o charakterze 

zewnętrznym – 20 pkt za każdy projekt, 

- projekt badawczy uczelniany i inne podobne projekty o charakterze 

wewnętrznym – 5 pkt za każdy projekt; 

b) granty naukowe, w których doktorant współuczestniczy – 2 pkt za każde 

współuczestnictwo. 

4. Konferencje skierowane do środowiska naukowego w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i medycznych:  

a) autorstwo referatu wygłoszonego przez doktoranta na konferencji 

międzynarodowej – 8 pkt za każdy referat;  

b) współautorstwo referatu wygłoszonego na konferencji międzynarodowej – 4 

pkt za każdy referat;  

c) autorstwo referatu wygłoszonego przez doktoranta na konferencji krajowej – 

4 pkt za każdy referat;  

d) współautorstwo referatu wygłoszonego na konferencji krajowej – 2 pkt za 

każdy referat;  

e) poster zaprezentowany na konferencji międzynarodowej – 4 pkt za każdy 

poster; 

f) poster zaprezentowany na konferencji krajowej – 2 pkt za każdy poster. 

5. Inne konferencje (np. zjazdy kół naukowych, konferencje dla studentów i 
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doktorantów, wirtualne konferencje) o zasięgu krajowym i międzynarodowym – 

wygłoszenie referatu lub prezentacja posteru – 1 pkt za każdy referat lub poster 

(max. 3 pkt) 

6. Inna forma wystąpienia (np. otwarty wykład, prezentacja na seminarium poza 

macierzystą katedrą) – 1 pkt za każde wystąpienie (max. 3 pkt) 

7. Staż naukowy poza UG (trwający min. 2 tygodnie): 

a) staż krajowy – 1 pkt za każdy staż; 

b) staż zagraniczny – 3 pkt za każdy staż. 

8. Warsztaty naukowe, seminaria, kursy (w tym kursy on-line) poza UG z dziedziny 

nauk przyrodniczych i medycznych – 1 pkt za każde uczestnictwo (max. 5 pkt) 

9. Inna działalność dydaktyczna lub naukowa na rzecz UG, np. udział w Bałtyckim 

Festiwalu Nauki – 0,5 pkt za każdą formę działalności (max. 3 pkt) 

10. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową (1 pkt za każdą nagrodę lub 

wyróżnienie), z wyłączeniem: 

a) stypendium doktoranckiego; 

b) zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której 

mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

c) świadczeń, środków i stypendiów wymienionych w § 14 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1480); 

d) stypendiów takich, jak Innodoktorant lub przyznawanych w ramach funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

Uzyskanie 0 punktów, świadczące o niespełnieniu kryteriów wymienionych zarówno w pkt 2A, jak i w pkt 2B, skutkuje negatywnym 

zaopiniowaniem wniosku przez Komisję. 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 

NAUKOWEJ I W PRZYGOTOWYWANIU 

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

1. Sesja naukowa (dotyczy doktorantów składających wniosek o przyznanie 

stypendium doktoranckiego na drugim roku studiów doktoranckich): 

a) uzyskanie do 50% pkt. możliwych do uzyskania z sesji naukowej – 0 

pkt;  

b) uzyskanie ponad 50% pkt. możliwych do uzyskania z sesji naukowej – 
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liczba punktów jest równa liczbie punktów uzyskanych z sesji 

naukowej*. 

* Punkty są zaokrąglane do liczby całkowitej zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

zaokrąglania. 

2. Sesja naukowa (dotyczy doktorantów składających wniosek o przyznanie 

stypendium doktoranckiego na trzecim roku studiów doktoranckich): 

a) zaliczenie sesji naukowej z uzyskanym wynikiem ponad 50% pkt. 

możliwych do uzyskania z sesji – 1 pkt; 

b) brak zaliczenia sesji naukowej albo zaliczenie sesji z uzyskanym 

wynikiem do 50% pkt. możliwych do uzyskania z sesji – 0 pkt. 

3. Otwarcie przewodu doktorskiego pod warunkiem jednoczesnego zaliczenia 

sesji naukowej z uzyskanym wynikiem ponad 50% pkt. możliwych do 

uzyskania z sesji: 

a) na pierwszym roku studiów doktoranckich – 3 pkt; 

b) na drugim roku studiów doktoranckich – 2 pkt; 

c) na trzecim roku studiów doktoranckich – 1 pkt; 

d) na czwartym roku studiów doktoranckich – 0 pkt. 

 Uzyskanie 0 punktów, świadczące o niespełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3, skutkuje negatywnym zaopiniowaniem wniosku 

przez Komisję. 

III. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA 

KRYTERIÓW 

1. Osiągnięcie w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku wynoszącego min. 20 punktów stwierdza się na podstawie protokołu 

dokumentującego przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych stwierdza się na podstawie rocznego sprawozdania wykonania zajęć 

dydaktycznych. 

3. Publikacje naukowe – należy dołączyć do wniosku pierwszą stronę publikacji, ponadto w przypadku monografii – strony 

tytułowe monografii oraz stronę tytułową publikacji zamieszczonej w monografii, a w przypadku abstraktów – abstrakt wraz 

ze stroną tytułową materiałów konferencyjnych. 

4. Punkty są przyznawane tylko za prace opublikowane lub przyjęte do druku (należy dołączyć do wniosku  kopię decyzji o 

przyjęciu pracy do druku). Punktów nie przyznaje się za prace wysłane do recenzji. Publikację można uwzględnić w dorobku 

naukowym tylko jeden raz w całym okresie odbywania studiów doktoranckich. 

5. Patenty, zgłoszenia patentowe – należy dołączyć do wniosku potwierdzoną kopię patentu lub potwierdzenie zgłoszenia 

patentowego. 



Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 87/R/15 
 

- 5 - 

6. Granty naukowe, projekty – należy dołączyć do wniosku kopię umowy określającej rodzaj grantu lub projektu, charakter 

udziału doktoranta oraz całkowity czas trwania grantu lub projektu. W przypadku współuczestnictwa w grancie lub projekcie 

należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez kierownika grantu lub projektu. 

7. Konferencje naukowe lub inne konferencje – należy dołączyć do wniosku potwierdzenie udziału związanego z 

przygotowaniem i prezentacją wyników badań podczas konferencji oraz udokumentować charakter wystąpienia dołączając 

np. stronę tytułową referatu, stronę programu konferencji, abstrakt lub opublikowane doniesienie. 

8. Inna forma wystąpienia – należy wskazać tytuł, formę i datę wystąpienia oraz dołączyć do wniosku potwierdzenie wystąpienia 

wystawione przez organizatora. 

9. Staże naukowe – należy wskazać datę i miejsce stażu naukowego oraz dołączyć do wniosku potwierdzenie ukończenia stażu. 

10. Warsztaty naukowe, seminaria, kursy (w tym kursy on–line) – należy wskazać datę i miejsce warsztatów, seminarium lub 

kursu oraz dołączyć do wniosku potwierdzenie udziału wystawione przez organizatora. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE CHEMII 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami: 

a) punkty za średnią ocen z egzaminów w indeksie (jednolite studia 

magisterskie), indeksach (pierwszy i drugi stopień studiów) lub 

równoważnym dokumencie –  

sposób obliczenia: (średnia ocen–3,5)x40 = 0–60 pkt; 

b) punkty za ocenę (wynik studiów) na dyplomie ukończenia studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – sposób obliczenia: (ocena–

2)x5 = 0–15 pkt; 

c) znajomość języka obcego (0–5 pkt), stwierdzana na podstawie: certyfikatu 

CPE – 5 pkt, certyfikatu CAE – 4 pkt, certyfikatu FCE – 3 pkt, certyfikatu UG 

lub ekwiwalentu – 1 pkt; 

d) dorobek naukowy (publikacje i komunikaty) – 0–15 pkt:  

- publikacja z listy JCR – 4 pkt za każdą publikację (dodatkowo 2 pkt 

za autorstwo w przypadku autora pierwszego lub 

korespondencyjnego), 

- publikacja spoza listy JCR, rozdział w książce – 2 pkt za każdą 

publikację lub każdy rozdział (dodatkowo 1 pkt za autorstwo w 

przypadku autora pierwszego lub korespondencyjnego),  

- komunikat ustny na konferencji zagranicznej lub krajowej – 2 pkt 

za każdy komunikat,  

- współautorstwo komunikatu ustnego lub poster – 1 pkt za każde 

współautorstwo komunikatu lub każdy poster; 

e) inne osiągnięcia – po 1 pkt za np. każdy staż, każdą nagrodę naukową, 

każde członkostwo w kole naukowym lub każdą współorganizację 

konferencji naukowej – 0–5 pkt. 

II. KRYTERIA DLA 1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM Zaliczenie do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie 
wniosku i uzyskanie w trakcie tego roku: 
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DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

STUDIÓW a) ≥ 8 pkt ECTS – 2 pkt; 
b) < 8 pkt ECTS – 1 pkt. 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w wymiarze: 

a) powyżej 10 godz. zajęć – 2 pkt; 

b) 10 godz. zajęć – 1 pkt. 

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

1. Brak upowszechniania wyników badań (prezentacje konferencyjne, 

publikacje naukowe) – 0 pkt 

2. Udokumentowane upowszechnianie wyników badań (prezentacje 

konferencyjne, publikacje naukowe) – 1 pkt 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 

NAUKOWEJ I W 

PRZYGOTOWYWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

1. Brak wykazania postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej – 0 pkt 

2. Udokumentowanie postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej – 1 pkt 

3. Przyjęcie sprawozdania rocznego (kryterium niepunktowane) 

4. Otrzymywanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku – 1 pkt 

III. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu dokumentującego 

przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Każde osiągnięcie zgłoszone we wniosku musi zostać należycie udokumentowane. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

II. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM 

STUDIÓW 

1. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium 

doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który do dnia 30 września 

zaliczył rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku. 

2. Średnia ocen w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku – 0–3 

pkt 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Prowadzenie zajęć w ramach asystenckiej praktyki dydaktycznej – 0–5 pkt 

2. Inna działalność dydaktyczna na rzecz UG (m.in. udział w Bałtyckim 

Festiwalu Nauki lub Targach Akademia) – 0–5 pkt 

Wskazana liczba punktów jest przyznawana za każdą formę wyżej wymienionej 

działalności. 

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

1. Udział w organizacji konferencji lub innych wydarzeń naukowych na UG – 

0–3 pkt 

2. Grant naukowy – 0–5 pkt 

3. Udział w projekcie badawczym prowadzonym na UG – 0–5 pkt 

4. Członkostwo w organizacjach naukowych i doktoranckich –0–3 pkt 

 

Wskazana liczba punktów jest przyznawana za każdą formę wyżej 

wymienionej działalności. 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 

NAUKOWEJ I W 

PRZYGOTOWYWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

1. Recenzowana publikacja w języku innym niż polski – 0–10 pkt 

2. Recenzowana publikacja w języku polskim – 0–5 pkt 

3. Nierecenzowana publikacja o charakterze naukowym – 0–2 pkt 

4. Recenzja książki opublikowana w czasopiśmie naukowym – 0–1 pkt 
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5. Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego – 0–1 pkt 

6. Publikacja monograficzna zwarta – 0–10 pkt 

7. Redakcja książek lub czasopism o charakterze naukowym – 0–3 pkt 

8. Artykuł naukowy lub rozdział w książce – 0–5 pkt 

9. Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym – 0–10 pkt 

10. Artykuł w zeszycie naukowym – 0–3 pkt 

11. Staż naukowy poza UG – 0–3 pkt 

12. Patent lub zgłoszenie patentowe – 0–5 pkt 

13. Referat na konferencji międzynarodowej – 0–10 pkt 

14. Referat na konferencji krajowej – 0–5 pkt 

15. Poster na konferencji krajowej – 0–5 pkt 

16. Poster na konferencji międzynarodowej – 0–5 pkt 

17. Inna forma wystąpienia, np. otwarty wykład, prezentacja na seminarium – 

0–5 pkt 

18. Nagroda lub wyróżnienie za osiągnięcia naukowe uzyskane w konkursie 

międzynarodowym lub ogólnopolskim – 0–10 pkt 

19. Krajowe lub zagraniczne stypendium naukowe – 0–3 pkt 

Wskazana liczba punktów jest przyznawana za każdą publikację lub każde inne 

wyżej wymienione opracowanie lub osiągnięcie naukowe. 

III. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu 

dokumentującego przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Doktorant może zgłosić publikację lub inne wyżej wymienione opracowanie, które jeszcze nie zostały opublikowane, 

będące np. w recenzji lub w druku. 

3. Nie można zgłaszać tej samej publikacji lub innego wyżej wymienionego opracowania dwukrotnie w okresie odbywania 

studiów doktoranckich, tj. przed i po opublikowaniu. 

4. Należy podać liczbę punktów przysługujących za każdą publikację zgodnie z punktacją określoną przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, obowiązującą w dniu 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku. 

5. Wszystkie zgłoszone publikacje lub inne wyżej wymienione opracowania należy odpowiednio udokumentować dołączając 

do wniosku: kserokopię pierwszej strony publikacji lub opracowania, potwierdzenie przyjęcia publikacji lub opracowania do 

druku, potwierdzenie wysłania publikacji lub opracowania do redakcji czasopisma. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

II. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM 

STUDIÓW 

Za terminową realizację programu studiów uznaje się uzyskanie, w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, zaliczeń i egzaminów z 

przedmiotów, do których przypisano co najmniej 2/3 punktów ECTS przewidzianych 

do uzyskania w danym roku studiów doktoranckich. 

W przypadku doktoranta, któremu przedłużono okres odbywania studiów 

doktoranckich, za terminową realizację programu studiów uznaje się uzyskanie 

zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w  programie 

studiów. 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Prowadzenie samodzielnych zajęć w ramach praktyki dydaktycznej w wymiarze: 

a) od 61 do 90 godz. – 3 pkt; 

b) od 31 do 60 godz. – 2 pkt; 

c) do 30 godz. – 1 pkt. 

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

1. Granty na realizację projektów badawczych lub badawczo-wdrożeniowych 

realizowanych na Wydziale: 

a) stanowisko kierownika projektu (grant międzynarodowy) – 22 pkt; 

b) stanowisko głównego wykonawcy (grant międzynarodowy) – 12 pkt; 

c) stanowisko kierownika projektu (grant krajowy) – 12 pkt; 

d) stanowisko głównego wykonawcy (grant krajowy) – 7 pkt; 

e) stanowisko kierownika (grant uczelniany) – 5 pkt; 

f) stanowisko pracownika pomocniczego lub wykonawcy w projekcie – 1 pkt. 

2. Inna działalność związana z realizacją badań naukowych na Wydziale: 

a) udział w przygotowaniu wydarzeń naukowych lub opracowaniu publikacji 
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naukowych: 

- wydarzenia i publikacje międzynarodowe – 3 pkt, 

- wydarzenia i publikacje ogólnopolskie – 2 pkt, 

- wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne UG lub instytucje 

regionalne na rzecz UG lub regionu – 1 pkt; 

b) praca w zespole badawczym realizującym badania statutowe: 

- realizacja zadań badawczych – 2 pkt, 

- praca o charakterze pomocniczym i technicznym – 1 pkt. 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 

NAUKOWEJ I W 

PRZYGOTOWYWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

1. Otwarcie przewodu doktorskiego – 5 pkt (punkty za otwarcie przewodu 

doktorskiego przyznaje się tylko raz w całym okresie studiów doktoranckich) 

2. Udział w konferencjach naukowych: 

a) referat lub plakat na konferencji międzynarodowej za granicą – 5 pkt za 

każdy referat lub plakat; 

b) referat lub plakat na konferencji międzynarodowej w Polsce – 3 pkt za każdy 

referat lub plakat; 

c) referat lub plakat na konferencji ogólnopolskiej – 2 pkt za każdy referat lub 

plakat. 

3. Publikacje (tylko w naukowych recenzowanych  czasopismach i wydawnictwach 

książkowych): 

a) recenzowana monografia wydana w naukowym wydawnictwie 

zagranicznym (autor – 30 pkt, współautor – 20 pkt, za każdą monografię); 

b) recenzowana monografia wydana w naukowym wydawnictwie polskim 

(autor – 20 pkt, współautor – 15 pkt, za każdą monografię); 

c) redakcja naukowa książki obcojęzycznej wydanej w wydawnictwie 

zagranicznym – 12 pkt za każdą redakcję; 

d) redakcja naukowa książki obcojęzycznej wydanej w Polsce – 8 pkt za każdą 

redakcję; 

e) redakcja naukowa książki wydanej w języku polskim – 7 pkt za każdą 

redakcję; 

f) artykuł w recenzowanym naukowym czasopiśmie zagranicznym lub rozdział 

w recenzowanej zagranicznej pracy zbiorowej – za każdy artykuł lub rozdział 
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przyznaje się 10 pkt lub liczbę punktów zgodnie z  zasadami punktacji 

określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

obowiązującymi w dniu 20 października roku akademickiego, jeśli te zasady 

przewidują wyższą punktację; 

g) artykuł w naukowym czasopiśmie ogólnopolskim (za publikację w którym są 

przyznawane punkty) – za każdy artykuł przyznaje się liczbę punktów 

zgodnie z zasadami punktacji określonymi przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa, obowiązującymi w dniu 20 października roku akademickiego; 

h) artykuł w recenzowanym polskim czasopiśmie (za publikację w którym nie 

są przyznawane punkty) lub rozdział w recenzowanej pracy zbiorowej w 

języku polskim – 2 pkt za każdy artykuł lub rozdział; 

i) recenzja, komunikat, sprawozdanie – 1 pkt za każdą taką publikację. 

4. Staż naukowy: 

a) co najmniej miesięczny staż w uczelni lub instytucji naukowej za granicą – 5 

pkt za każdy staż; 

b) co najmniej miesięczny staż w uczelni lub instytucji naukowej w Polsce – 3 

pkt za każdy staż;  

c) co najmniej miesięczny krajowy lub zagraniczny staż w niezatrudniającej 

doktoranta instytucji innej niż naukowa, związany z realizacją badań 

doktorskich – 2 pkt za każdy staż. 

III. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu dokumentującego 

przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Ad II.1 – do wniosku należy dołączyć kopię odpowiednich stron indeksu, w tym strony zawierającej potwierdzenie zaliczenia roku 

studiów doktoranckich. 

3. Ad II.2.A) – do wniosku należy dołączyć kopię odpowiednich stron indeksu zawierających potwierdzenie zaliczenia praktyk 

dydaktycznych. 

4. Ad II.2.B).1 – do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskanym grancie lub – w przypadku udziału w realizacji 

projektu – oświadczenie kierownika projektu. 

5. Ad II.2.B).2.a) – do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o rodzaju i zakresie działań podejmowanych przez doktoranta 

związanych z przygotowaniem wydarzeń naukowych lub opracowaniem publikacji naukowych. 

6. Ad II.2.B).2.b) – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez dyrektora instytutu lub kierownika tematu 
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badawczego, określające rodzaj i zakres działań podejmowanych przez doktoranta.  

7. Ad II.3 – do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

- wykaz osiągnięć naukowych zgłoszonych we wniosku wraz z punktacją – samodzielnie obliczoną przez wnioskodawcę – 

przysługującą w związku ze zgłoszeniem tych osiągnięć; 

- kopię sprawozdania z postępów w pracy nad rozprawą doktorską oraz z pracy naukowej za rok akademicki poprzedzający złożenie 

wniosku; 

- kopię zaświadczenia o otwarciu przewodu doktorskiego (w przypadku jego otwarcia w roku akademickim poprzedzającym 

złożenie wniosku); 

- zaświadczenie o udziale w konferencji określające tytuł wygłoszonego referatu, komunikatu lub przedstawionego plakatu oraz 

kopię programu konferencji; 

- kopię stron tytułowych publikacji (w przypadku publikacji w czasopiśmie – zawierających również informacje dotyczące 

czasopisma), a w przypadku publikacji książkowych lub czasopism nie podających informacji dotyczących czasopisma na stronie 

tytułowej artykułu – także kopię stron zawierających informacje dotyczące czasopisma lub książki wraz z kopią spisu treści, 

natomiast w przypadku książek – również kopię stron zawierających informacje o recenzji publikacji; 

- jeśli zgłaszana publikacja jeszcze się nie ukazała – zaświadczenie wydawcy o przyjęciu jej do druku; 

- kopię zaświadczenia o odbyciu stażu, wystawionego przez uczelnię lub instytucję przyjmującą na staż, wraz z poświadczonym 

opisem zrealizowanych badań. 

8. Każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko jeden raz w całym okresie odbywania studiów doktoranckich. 

W przypadku pracy zgłoszonej przed opublikowaniem (na podstawie zaświadczenia o przyjęciu do druku) –  

nie można jej zgłaszać ponownie w kolejnych latach, po opublikowaniu. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym uznaje się 

liczbę punktów uzyskanych przez danego kandydata, wyższą o ponad 50% od 

średniej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w tym postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

II. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM 

STUDIÓW 

Zaliczenie do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie 

wniosku i uzyskanie średniej ocen powyżej 4,0. 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze godzin ustalonym w uchwale Rady 

Wydziału, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. 

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

Projekty naukowe – realizacja projektów naukowych NCN, FNP, NCBiR, MNiSW, 

WFOŚiGW* oraz projektów międzynarodowych: 

a) kierownik – 25 pkt za pierwszy rok danego projektu oraz 15 pkt za kolejne 

lata w przypadku danego projektu krajowego albo 20 pkt – w przypadku 

danego projektu międzynarodowego; 

b) wykonawca: 

- udział w projekcie w wymiarze > 35% – 10 pkt,  

- udział w projekcie w wymiarze 25–35% – 7 pkt, 

- udział w projekcie w wymiarze 10–24% – 5 pkt; 

* Pod uwagę są brane wyłącznie projekty o charakterze badawczo–rozwojowym, a tym 

samym nie uwzględnia się wniosków złożonych w ramach konkursów związanych z 

Bałtyckim Festiwalem Nauki, konkursów edukacji ekologicznej i innych konkursów 

edukacyjnych. 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 1. Terminowa realizacja kolejnych etapów rozprawy doktorskiej 
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NAUKOWEJ I W 

PRZYGOTOWYWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ 

2. Recenzowane publikacje naukowe (punktacja zgodnie z zasadami określonymi 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**) – monografie, rozdziały w 

książkach, artykuły 

W przypadku autorstwa jednej osoby – przyznaje się pełną liczbę punktów. 

W przypadku dwóch lub więcej autorów – punkty przyznaje się według poniższych 

zasad: 

a) jeżeli doktorant jest jednym z trzech pierwszych autorów publikacji lub 

autorem korespondencyjnym – maksymalna liczba punktów; 

b) jeżeli doktorant jest czwartym lub piątym autorem – 75% punktów***; 

c) jeżeli doktorant jest szóstym lub kolejnym autorem – 40% punktów***; 

d) w przypadku, gdy autorzy publikacji są wymienieni w kolejności 

alfabetycznej, wówczas autor korespondencyjny określa pisemnie udział 

procentowy doktoranta w tworzeniu publikacji – jeżeli udział doktoranta w 

tworzeniu publikacji wynosi: 

              - powyżej 30% – przyznaje się maksymalną liczbę punktów za każdą 

publikację, 

              - od 16% do 30% – przyznaje się 75% punktów za każdą 

publikację***, 

              - mniej niż 16% – przyznaje się 40% punktów za każdą 

publikację***. 

** Punktacja według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym. Punkty są przyznawane zgodnie z ostatnim wykazem 

opublikowanym przed terminem złożenia wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

*** Punkty są zaokrąglane do liczby całkowitej zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

zaokrąglania. 

3. Komentarz do mapy: 

a) jeżeli liczba znaków wynosi mniej niż 20 000 (< 0,5 arkusza wydawniczego) – 

1 pkt; 

b) jeżeli liczba znaków wynosi więcej niż 20 000 (> 0,5 arkusza wydawniczego) 
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– 4 pkt. 

III. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym (uzyskanie liczby punktów wyższej o ponad 50% od 

średniej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w tym postępowaniu) stwierdza się na podstawie protokołu 

dokumentującego przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego kandydata. 

2. Można zgłosić publikację, która została zrecenzowana pozytywnie i przyjęta do druku. W takim przypadku należy dołączyć do 

wniosku potwierdzenie wystawione przez redakcję czasopisma o przyjęciu publikacji do druku (potwierdzenie o przyjęciu publikacji 

do druku może mieć formę elektroniczną). 

3. Publikację można zgłosić tylko jeden raz w całym okresie odbywania studiów doktoranckich. 

4. Wykonawca projektu dołącza do wniosku zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu, określające udział procentowy 

prac wykonanych przez danego wykonawcę w okresie obliczeniowym. 

5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dokumentuje się przedłożeniem potwierdzenia wykonania zajęć wystawionego przez 

promotora lub opiekuna naukowego doktoranta. 

6. Terminową realizację kolejnych etapów rozprawy doktorskiej dokumentuje się przedłożeniem potwierdzenia wystawionego 

przez promotora lub opiekuna naukowego doktoranta. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA MIĘDZYUCZELNIANYM WYDZIALE BIOTECHNOLOGII UG I GUMed 

I. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

OSIĄGNĄŁ BARDZO DOBRE WYNIKI W 

POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium doktoranckie może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

II. KRYTERIA DLA 

DOKTORANTÓW  

NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH 

LATACH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

1. TERMINOWO REALIZUJE PROGRAM 

STUDIÓW 

Zaliczenie roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku 

2. WYKAZUJE SIĘ ZAANGAŻOWANIEM: 

A) W PROWADZENIU ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych potwierdzają liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach 

zajęć przez doktoranta lub opinie z ankiet studentów dotyczące tych zajęć. 

ALBO 

B) W REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ 

Zaangażowanie w realizacji badań prowadzonych przez Wydział potwierdzają np. 

publikacje w Q1 i Q2, patenty lub uzyskane granty. 

3. WYKAZUJE SIĘ POSTĘPAMI W PRACY 

NAUKOWEJ I W PRZYGOTOWYWANIU 

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Złożenie sprawozdania naukowego za rok akademicki poprzedzający złożenie 

wniosku, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego 

Pozytywna opinia opiekuna naukowego 

III. DODATKOWE KRYTERIA 

DLA DOKTORANTÓW, 

KTÓRYM PRZEDŁUŻONO 

OKRES ODBYWANIA 

STUDIÓW 

DOKTORANCKICH 

Doktorantowi, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich, można przyznać stypendium doktoranckie w 

przypadkach szczególnych, jeśli wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej i badawczej. 

IV. SPOSÓB 

UDOKUMENTOWANIA 

SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 

1. W przypadku doktoranta pierwszego roku studiów doktoranckich osiągnięcie bardzo dobrych wyników w postępowaniu 

rekrutacyjnym stwierdza się na podstawie protokołu dokumentującego przebieg postępowania rekrutacyjnego w sprawie danego 

kandydata. 

2. W przypadku doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich osiągnięcia zgłoszone we wniosku należy 

odpowiednio udokumentować dołączając do wniosku np. publikacje lub certyfikaty, potwierdzające zgłoszone osiągnięcia. 
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