
Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich  

dla doktorantów przy Wydziale Filologicznym UJ 
 

I rok:  
1. Podstawą przyznania stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich są 

bardzo dobre wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

II i kolejne lata:  

 
I. Zasady oceny i punktacji osiągnięć naukowych:  

 

a) postępy w pracach nad rozprawą doktorską, w tym:  

1. postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej – maksymalnie 20 punktów za dany rok 

akademicki. Punktacja roczna wg uznania opiekuna naukowego / promotora wpisana w formularzu 

sprawozdania doktoranta.  
 

b) postępy w pracy naukowej, w tym:  

1. publikacja książki naukowej – 15 pkt. za każdą  

2. artykuł naukowy – 5 pkt. za każdy  

3. recenzja naukowa – 3 pkt. za każdą  

4. edycja krytyczna tekstu/redakcja naukowa – 5 pkt. za każdą  

5. rozdział w książce naukowej – 4 pkt. za każdy  

6. tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy – 4 pkt. za każdy  

7. tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski – 2 pkt. za każdy  

8. udział w grancie: 

a) międzynarodowym – 5 pkt. za każdy  

b) krajowym (NCN, NPRH, Diamentowy grant itp.) – 3 pkt. za każdy 

  c) konkurs wydziałowy DSC, TD UJ  itp.) 1 pkt. za każdy 

9. referat na konferencji naukowej międzynarodowej - 4 pkt. za każdy  

10.referat na konferencji naukowej krajowej – 3 pkt. za każdy  

11.referat na konferencji  studencko-doktoranckiej lub doktoranckiej – 2 pkt.za każdy 

12. wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy – 2 pkt. za każdy  

13. wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy – 4 pkt. za każdy  

14. kurs językowy – 2 pkt. za każdy  

15. szkoła letnia – 2 pkt. za każdą  

 

II. Zasady oceny i punktacji działalności dydaktycznej:  

1. prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami do 30 godzin – 2 pkt.; do 60 godzin – 4 pkt.; do 90 

godzin – 6 pkt.;  

2. udział w zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego – do 30 godzin – 1 

pkt.; do 60 godzin – 2 pkt.; do 90 godzin – 3 pkt.  

3. ocena przez samodzielnego pracownika naukowego zajęć prowadzonych przez doktoranta ze 

studentami lub uczniami - 4 pkt.  

 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej będzie znajdowała się więcej niż jedna 

osoba z taką samą liczbą punktów, brane będą przede wszystkim pod uwagę punkty uzyskane za 

osiągnięcia naukowe wnioskującego, (patrz.I. a, b). Doktorantowi, który w tej kategorii uzyska 

więcej punktów, zostanie przyznane stypendium doktoranckie. 

 
  

 

 



Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów przy Wydziale Filologicznym UJ  
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 

roku,  komisja doktorancka Wydziału Filologicznego może przyznać stypendium doktoranckie z 

dotacji podmiotowej, nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach 

studiów.  

 

I rok: Podstawą przyznania stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów doktoranckich są 

bardzo dobre wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

II i kolejne lata: Podstawą przyznania stypendium jest ocena osiągnięć doktorantów na 

podstawie złożonego sprawozdania za dany rok akademicki z podziałem na:  

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ:  

o postępy w pracach nad rozprawą doktorską/punktacja - max. 20  

o publikacje /punktacja - max. 20  

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ /punktacja max. 20, w tym: prowadzenie zajęć ze 

studentami lub uczniami, ocena zajęć prowadzonych przez doktoranta przez samodzielnego 

pracownika naukowego i studentów oraz inne zadania realizowane w trakcie studiów 

doktoranckich (np. udział w zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika 

naukowego)  

3. UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH /punktacja max 20, w tym: udział w 

konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych  

 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej będzie znajdowała się więcej niż jedna 

osoba z taką samą liczbą punktów, brane będą przede wszystkim pod uwagę punkty uzyskane za 

osiągnięcia naukowe wnioskującego, obejmujące jego działalność naukową i udział w 

konferencjach naukowych (patrz. p. 1, 3). Doktorantowi, który w tej kategorii uzyska więcej 

punktów, zostanie przyznane zwiększenie stypendium  doktoranckiego z dotacji podmiotowej. 

 
  

 

 

 


