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Kryteria przyznawania stypendium rektora 

doktorantom na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

oraz Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który termino-

wo realizuje program studiów doktoranckich. 

 

Do oceny działalności doktoranta na kolejnych latach studiów doktoranckich stosuje się na-

stępujące kryteria dotyczące osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim: 

 

 

1. ŚREDNIA OCEN Z EGZAMINÓW PRZEWIDZIANYCH PROGRAMEM STUDIÓW 

DOKTORANCKICH W DANYM ROKU wg skali ocen przyjętej na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu (do 5 pkt.) 

 

2. DOROBEK NAUKOWY DOKTORANTA (maksymalnie 27 pkt.) określany w oparciu  

o aktualnie obowiązujące na Wydziale sprawozdanie z działalności naukowej (załącznik), 

według wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

yi – całkowita liczba punktów określająca dorobek naukowy doktoranta (w sytuacji gdy 

yi>27, doktorant otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 27);  

xi – liczba punktów uzyskanych przez doktoranta obliczona na podstawie aktualnie obo-

wiązującego na Wydziale sprawozdania z działalności naukowej (punktacja WNGiG);  

 – średnia liczba punktów uzyskanych przez wszystkich doktorantów (na podstawie aktu-

alnego sprawozdania z działalności naukowej – punktacja WNGiG) na danym roku 

studiów. 

Do dorobku naukowego zalicza się również publikacje po recenzjach i przyjęte do druku 

(udokumentowane zaświadczeniem z wydawnictwa). Uwzględniane są wszystkie wnioski 

o grant NCN złożone na WNGiG jako w danym roku akademickim. 

 

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA DOKTORANTA (do 

13 pkt.):  

a) odbyte, udokumentowane staże/praktyki krajowe, np. MOST (2 pkt.): 

- 1 pkt w przypadku stażu/praktyki krajowej trwających mniej niż 3 miesiące; 

- 2 pkt. w przypadku stażu/praktyki krajowej trwającej przynajmniej 3 miesiące. 

Jako staże/praktyki uwzględniane będą zarówno staże/praktyki naukowe, jak i staże/ 

praktyki zawodowe związane z problematyką podejmowaną w ramach studiów dokto-

ranckich. 

b) odbyte, udokumentowane staże/praktyki zagraniczne, np. Erasmus (3 pkt.): 

- 1 pkt w przypadku stażu/praktyki zagranicznej trwającej mniej niż 2 tygodnie; 

- 2 pkt. w przypadku stażu/praktyki zagranicznej trwającej od 2 do 4 tygodni; 

- 3 pkt. w przypadku stażu/praktyki zagranicznej trwającej powyżej 4 tygodni. 
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Jako staże/praktyki uwzględniane będą zarówno staże/praktyki naukowe, jak i staże/ 

praktyki zawodowe związane z problematyką podejmowaną w ramach studiów dokto-

ranckich. 

c) zaprezentowanie referatu naukowego na zebraniu instytutu lub w innym ośrodku nau-

kowym (1 pkt), 

d)  otwarcie przewodu doktorskiego (2 pkt.), 

e) zaangażowanie w pracę dydaktyczną (1-3 pkt.):  

- 1 pkt w przypadku zrealizowania zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie 

studiów dla danego roku; 

- 2 pkt. w przypadku zrealizowania zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie 

studiów dla danego roku oraz dodatkowych zajęć w wymiarze do 50% godzin przewi-

dzianych w programie studiów dla danego roku; 

- 3 pkt. w przypadku zrealizowania zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie 

studiów dla danego roku oraz dodatkowych zajęć w wymiarze równym lub większym 

niż 50% godzin przewidzianych w programie studiów dla danego roku; 

przy czym: 

- liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w ośrodku zamiejscowym UAM 

mnoży się x 1,5; 

- w sytuacji, gdy doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne z dwóch lub więcej przed-

miotów, mnoży się x 1,5 liczbę godzin z drugiego i każdego kolejnego przedmiotu; 

jako pierwszy przedmiot traktuje się przedmiot o największym wymiarze godzino-

wym. 

Zwolnienie doktoranta decyzją Dziekana WNGiG z prowadzenia zajęć dydaktycz-

nych traktuje się jako zrealizowanie obciążeń dydaktycznych w wymiarze przewi-

dzianym w programie studiów dla danego roku. 

f) współpraca z kołem naukowym udokumentowana zaświadczeniem Opiekuna o realizo-

wanym projekcie lub aktywny udział w wydarzeniach naukowych organizowanych 

przez koło naukowe, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców (1 pkt), 

g) współpraca z innymi ośrodkami naukowymi (1 pkt): wspólna publikacja lub realizowa-

nie grantu z osobami spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


