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Opiekun naukowy, oceniając postępy w przygotowaniu rozprawy doktoranta, bierze pod 

uwagę następujące kryteria oceny pracy doktoranta: 

 

L.p. Kryteria Punkty 

1. 
Przygotowania rozprawy doktorskiej zgodnie z Indywidualnym Planem 

Badawczym (IPB) 
0-100 

2. Realizacja zadań badawczych o charakterze naukowym zgodnie z IPB 0-100 

3. 
Publikacja recenzowanych artykułów w czasopismach znajdujących się 

w aktualnym wykazie MEiN oraz monografii, rozdziału w monografii 

bez 

ograniczeń 

4. Czynny udział w konferencjach oraz seminariach 0-30 

5. Patenty, wdrożenia i inne efekty działalności badawczej 
bez 

ograniczeń 

6. 
Granty, projekty badawcze oraz działania, których celem jest 

przygotowanie doktoranta do pracy badawczo-rozwojowej 

bez 

ograniczeń 

7. 
Stypendia wyjazdowe, staże naukowe, specjalistyczne kursy lub 

szkolenia realizowane w PŚk lub poza uczelnią 
0-72 

8. Działalność organizacyjna oraz dydaktyczna 0-50 

9. Inne osiągnięcia 0-20 

 Razem  

* powyższe kryteria tożsame są z wymienionymi w formularzu “Sprawozdanie z Przebiegu Przygotowania 

Rozprawy Doktorskiej i Realizacji IPB za rok akademicki …” 

 

1. Przygotowania rozprawy doktorskiej zgodnie z Indywidualnym Planem 

Badawczym  

Promotor, zgodnie z własną oceną przygotowania rozprawy doktorskiej, przyznaje  

od 0 do 100 punktów.  

2. Realizacja zadań badawczych o charakterze naukowym zgodnie z IPB 

Promotor, zgodnie z własną oceną realizacji zadań badawczych, przyznaje  

od 0 do 100 punktów.  

 

3. Publikacja recenzowanych artykułów w czasopismach znajdujących  

się w aktualnym wykazie MEiN oraz monografii, rozdziału w monografii 

 

o Publikacja artykułu naukowego według wykazu MEiN (tylko opublikowane 

lub przyjęte do druku); 

o Wartość punktowa monografii - zgodnie z wykazem wydawnictw 80 punktów 

albo 200 punktów; 

o Rozdział w monografii naukowej; 

- 50 punktów, gdy całkowita wartość punktowa monografii wynosi 200 

punktów; 
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- 20 punktów, gdy całkowita wartość punktowa monografii wynosi 

 80 punktów; 

- 5 punktów, gdy całkowita wartość punktowa monografii wynosi 

 20 punktów; 

o Monografia naukowa spoza wykazu wydawnictw z listy MEiN – 20 punktów; 

o Pozostałe publikacje – 5 punktów; 

4. Czynny udział w konferencjach oraz seminariach 

 

o Wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym; 

- prezentacja ustna - 15 punktów, 

- poster -5 punktów, 

o Wystąpienie na konferencji o zasięgu krajowym; 

- prezentacja ustna – 5 punktów, 

- poster – 2 punkty, 

o Wystąpienie na seminarium (np. organizowanym przez samodzielną jednostkę 

Uczelni); 

- prezentacja ustna – 2 punkty. 

5. Patenty, wdrożenia i inne efekty działalności badawczej 

 

o Patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym  

z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod 

warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej – 100 punktów; 

o Patent przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  

– 75 punktów; 

o Patent przyznany według powyższych warunków innemu podmiotowi niż 

ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent 

został przyznany, jest doktorant ewaluowanego podmiotu – 50 punktów; 

o Prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane ewoluowanemu podmiotowi 

przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą  

– 30 punktów; 

o Zgłoszenie patentu – 10 punktów; 
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o Opracowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych/produktowych 

zaimplementowanych przez podmiot gospodarczy w swojej działalności  

– 30 punktów; 

o Inne efekty działalności badawczej  (np. przyznane doktorantowi nagrody, 

wyróżnienia) – 5 punktów za wyróżnienie, 10 – punktów za nagrodę; 

6. Granty, projekty badawcze oraz działania, których celem jest przygotowanie 

doktoranta do pracy badawczo-rozwojowej 

 

o Kierowanie przez doktoranta projektem finansowanym ze środków NCN, 

NCBiR, lub z innych źródeł zewnętrznych (do oceny brane są tylko projekty 

rozstrzygany na drodze konkursu otwartego) – 100 punktów; 

o Udział doktoranta w projekcie finansowanym z NCN, NCBiR lub innych 

źródeł zewnętrznych jako wykonawcy (do oceny brane są tylko projekty 

rozstrzygany na drodze konkursu otwartego) – 20 punktów; 

o Złożenie przez doktoranta wniosku o finansowanie badań ze środków NCN, 

NCBiR lub innych źródeł finansowania – 10 punktów; 

7. Stypendia wyjazdowe, staże naukowe, specjalistyczne kursy lub szkolenia 

realizowane w PŚk lub poza uczelnią 

o Staż naukowy odbyty w Polsce lub za granicą, wyjazd stypendialny trwający 

do 2 tygodni – 6 punktów. Za każdy kolejny pełny tydzień przyznawane  

są dodatkowo 3 punkty; 

o Udział doktoranta w specjalistycznym kursie lub szkoleniu – 2 punkty; 

 

8. Działalność organizacyjna oraz dydaktyczna 

 

o Udział w pracach organizacyjnych Wydziału, Katedry – 5 punktów; 

o Działalność w ramach Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów  

– 10 punktów; 

o Członkostwo w Senacie, komisjach senackich oraz komisjach uczelnianych  

– 10 punktów; 

o Pełnienie funkcji przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji, 

seminarium naukowego itp. – 10 punktów; 
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o Współorganizacja konferencji, seminarium naukowego, dni otwartych uczelni, 

„Politechnice Dziecięcej” – 15 punktów; 

o Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych, projektowych lub ćwiczeń – 1 punkt 

za godzinę przeprowadzonych zajęć; 

o Pomoc przy egzaminach, zaliczeniach – 5 punktów; 

o Działalność w ramach kół naukowych – 10 punktów; 

o Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach branżowych – 10 punktów; 

o Inne niewymienione powyżej – przyznaje Promotor, zgodnie z własną oceną 

 – maksymalnie 10 punktów; 

9. Inne osiągnięcia 

 

o Punkty przyznaje promotor zgodnie z własną oceną – maksymalnie  

20 punktów; 


