
1/4 

 

Załącznik nr 11A 

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 

 dla studentów i doktorantów UM w Lublinie 

w roku akademickim 2018/2019 

 
 

Kryteria punktowe przyznawania stypendium  

dla najlepszych doktorantów II, III i IV roku 

 
I.  Średnia ocen. 

 

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który uzyskał średnią z egzaminów  

i zaliczeń z oceną minimum 4,0; punktowana jest średnia 4,5 - 5,0. Ilość przyznanych punktów 

odpowiada wartości liczbowej średniej ocen (średnia ocen będzie wyliczana do dwóch miejsc  

po przecinku, bez zaokrągleń jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów  

i zaliczeń z oceną uzyskanych w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium). 

 

II.  Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 
 

1. publikacje doktoranta – łączna punktacja MNiSW uzyskana przez doktoranta w roku 

akademickim, za które przyznawane jest stypendium (pod uwagę brane są publikacje,  

w których doktorant znajduję się wśród pierwszych 5 autorów pracy): 

       

    2-5 pkt  MNiSW   –   1 pkt 

  6-10 pkt  MNiSW   –   2 pkt 

11-15 pkt  MNiSW   –   3 pkt 

16-20 pkt  MNiSW  –   4 pkt 

21-25 pkt  MNiSW   –   5 pkt 

26-30 pkt  MNiSW   –   6 pkt 

31-35 pkt  MNiSW   –   7 pkt 

36-40 pkt  MNiSW       –   8 pkt 

41-45 pkt  MNiSW   –   9 pkt 

46-50 pkt  MNiSW   – 10 pkt  

 

2. czynny udział w konferencjach (punktowane będą maksymalnie 3 konferencje, maksymalnie 

jedno wystąpienie na jednej konferencji): 
 

a) udział w konferencji międzynarodowej 

 - wystąpienie ustne – 2 pkt 

 - plakat – 1 pkt 
 

b) udział w konferencji krajowej 

 - wystąpienie ustne – 1 pkt 

 - plakat – 0,5 pkt 

 

III.  Zaangażowanie w pracę dydaktyczną:  
 

1. Samodzielne prowadzenie od 45 do 89 godzin dydaktycznych w roku akademickim – 1 pkt 
 

2. Samodzielne prowadzenie 90 i więcej godzin dydaktycznych w roku akademickim – 2 pkt 
 

3. Udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów i Dydaktyki / Rady 

Programowej / Wydziałowej Rady Programowej lub/i Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia / Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – 1 pkt za każdą komisję  

(max. 2 pkt). 
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IV. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych 

   doktorantów: 

 

1. Wykaz publikacji doktoranta z roku akademickiego, za który przyznawane jest stypendium – 

wydruk z bazy danych publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

potwierdzony przez pracownika biblioteki. 

 

2. Certyfikat wydany przez organizatora konferencji, poświadczający charakter udziału doktoranta lub 

w przypadku braku certyfikatu oświadczenie doktoranta (wzór poniżej) wraz z programem 

referatów lub wykazem prac sesji plakatowej. W przypadku dołączenia kserokopii powinny być one 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez opiekuna naukowego / promotora. 

 

3. Celem potwierdzenia międzynarodowego charakteru konferencji organizowanej w Polsce należy 

dostarczyć: wydruk z systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/, moduł: Wykaz 

zorganizowanych konferencji naukowych. W przypadku konferencji nie wykazanej w systemie 

POL-on - zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji (wzór poniżej). Dopuszcza się  

potwierdzenie międzynarodowego charakteru konferencji na podstawie ksera książeczki zjazdowej 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez opiekuna naukowego / promotora, jednak  ta forma 

będzie dodatkowo weryfikowana przez Komisję Stypendialną. 

 

4. Kserokopia Sprawozdań z Realizacji Indywidualnego Planu Pracy (SRIPP) z semestru zimowego  

i letniego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez opiekuna naukowego / promotora  

lub pracownika dziekanatu. 

 

5. Zaświadczenie z działalności dydaktycznej potwierdzone przez przewodniczącego Komisji  

ds. Programów Studiów i Dydaktyki / Rady Programowej / Wydziałowej Rady Programowej  

lub / i Komisji ds. Jakości Kształcenia / Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia/Kierownika 

Działu Jakości Kształcenia lub pracownika dziekanatu. 

 

 

 

V. Informacje dodatkowe: 

 

1. Po stronie doktoranta leży jednoznaczne udokumentowanie charakteru konferencji oraz rodzaju 

czynnego udziału.  

 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź braków w dokumentacji punktacja zostanie 

przyznana na niekorzyść doktoranta. 

 

3. Wszelkie przejawy nierzetelności i poświadczania nieprawdy będą zgłaszane Opiekunowi 

naukowemu / Promotorowi oraz przekazywane do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną dla 

Doktorantów 

 

4. Konferencja krajowa to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek 

naukowych. Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1⁄3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 

 

5. Udział doktoranta w Festiwalu Nauki nie jest traktowany jako udział w konferencji. 

 

6. W przypadku uzyskania decyzji o wpisie warunkowym na kolejny rok, na liście rankingowej  

 w pozycji „suma punktów” doktorant widnieje z punktacją zero. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 

 

Oświadczam, że podczas konferencji:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tytuł, miejsce, data 

 

byłam/em autorem / współautorem wystąpienia ustnego / plakatu* 
 

*niepotrzebne skreślić 

    

                  

……………………………………..                                         ……………………….…………… 

             miejscowość, data                              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie proszę dołączyć do dokumentacji doktoranta 
 

Nazwisko i imię: Nr albumu Rok studiów: Forma studiów:   

    □ stacjonarne               □ niestacjonarne
 

Wydział:   □ I Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym              □ Wydział Nauk o Zdrowiu 

          □ II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym                 □ Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej
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                                                                                                                            ….………………………………………………………. 

                     miejscowość i data 

 

 

  ZAŚWIADCZENIE ORGANIZATORA KONFERENCJI* 

Nazwa konferencji: 

 

 

 

 

Termin, miejsce konferencji: 
 

 

Nazwa organizatora: 
 

 

Liczba uczestników konferencji: 
 

Liczba uczestników prezentujących referaty: 
 

Liczba uczestników prezentujących referaty, 

reprezentujących zagraniczne ośrodki 

naukowe: 

 

Procentowy udział referatów wygłoszonych 

przez osoby z zagranicznych ośrodków 

naukowych: 

 

Liczba jednostek naukowych, których 

przedstawiciele brali udział w konferencji: 

 

 

 

 

…………………………………………………….……...…. 
 

     Pieczęć i podpis przewodniczącego komitetu organizacyjnego 

 
 

*W przypadku konferencji organizowanej w Polsce, nie wykazanej w systemie POL-on 

 

 

 

 
Powyższe zaświadczenie proszę dołączyć do dokumentacji doktoranta   (tabelkę wypełnia wnioskodawca) 

 

Nazwisko i imię: Nr albumu Rok studiów: Forma studiów:   

    □ stacjonarne               □ niestacjonarne
 

Wydział:   □ I Wydział Lekarski z Oddz. Stomatologicznym              □ Wydział Nauk o Zdrowiu 

          □ II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym                 □ Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Analityki Medycznej
 

 


