
Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla
doktorantów na WEAIiIB AGH

Przygotowana przez Wydziałową Doktorancką Komisję Stypendialną na WEAIiIB AGH

Ważne: Składanie wszystkich wniosków odbywa się na formularzach obowiązujących na dany
rok akademicki. Wnioski złożone na formularzach z lat ubiegłych zostaną odrzucone i nie będą
rozpatrywane.

Aktualne regulaminy i formularze wniosków o stypendia doktoranckie oraz stypendia z dotacji
projakościowej dostępne są na oficjalnej stronie www AGH w zakładce poświęconej doktoran-
tom. Adres strony:

http://www.agh.edu.pl/doktoranci

Należy pamiętać, iż termin składania wniosków upływa 30 września roku poprzedzającego rok aka-
demicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie stypendium.

Poniżej znajdują się wskazówki jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie „Stypendium dokto-
ranckiego”, „Stypendium Rektora” i „Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych”.

Ważne: Wszystkie wykazywane przez doktoranta osiągnięcia muszą dotyczyć dokonań z poprzed-
niego roku akademickiego (od 1 października do 30 września br. aplikacji).

Ważne: Wszystkie osiągnięcia doktoranta muszą być potwierdzone stosownymi dokumnetami takimi
jak: kserokopie lub wydruki certyfikatów, dyplomów, opinii, zaświadczeń itp.

Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków. Doku-
mentacja powinna zostać przygotowana w taki sposób, żeby nie pojawiały się wątpliwości, którego
osiągnięcia dotyczy dany załącznik. Należy ponumerować załączniki i konsekwentnie odwoływać
się do nich w poszczególnych wnioskach. Każde z wykazanych osiągnięć może stanowić postawę do
ubiegania się o dane stypendium tylko raz.

Uwagi przedstawione w punktach I i II mają zastosowanie do wszystkich stypendiów opisanych w ni-
niejszym dokumencie.

I. Uwagi dotyczące publikacji:

• Ważne: Dla publikacji wydrukowanych należy załączyć wykaz z bazy BG AGH z widoczną
liczbą punktów. Wykaz powinien zawierać wyłącznie publikacje stanowiące podstawę ubiega-
nia się o stypendium w danym roku akademickim, a nie cały dorobek doktoranta.

• W przypadku, gdy publikacja została opublikowana, ale nie została jeszcze wpisana do bazy
BG AGH konieczna jest kserokopia lub wydruk umożliwiające jednoznaczne rozpoznanie pu-
blikacji (z numerami stron artykułu i nazwą czasopisma), a także załącznik z informacją ile
punktów MNiSW posiada czasopismo.

• Natomiast w przypadku przyjęcia publikacji do druku konieczne jest przedstawienie potwier-
dzenia z Redakcji, a także załącznika z informacją, ile punktów MNiSW posiada czasopismo.

• W przypadku publikacji wieloautorskich doktorant otrzymuje P/k punktów, przy czym:

– W przypadku wieloautorskich monografii naukowych za 200 pkt, rozdziałów w takich
monografiach oraz artykułów naukowych za co najmniej 100 pkt P = Pc, gdzie Pc ozna-
cza liczbę punktów ministerialnych za daną publikację, zaś k oznacza liczbę autorów
z AGH, którzy zadeklarowali tę samą dyscyplinę naukową co doktorant.
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– W przypadku wieloautorskich monografii naukowych za 80 pkt, rozdziałów w takich mo-
nografiach oraz artykułów naukowych za 40 lub 70 pkt P =

√
k/m · Pc, ale nie mniej

1/10 · Pc, gdzie m oznacza liczbę wszystkich autorów.

– W przypadku pozostałych publikacji wieloautorskich P = k/m · Pc, ale nie mniej niż
1/10 · Pc.

II. Uwagi dotyczące udziału w konferencjach naukowych:

• Ważne: Należy dostarczyć kserokopie lub wydruki pozwalające jednoznacznie określić ro-
dzaj konferencji (międzynarodowa, krajowa, seminarium), rodzaj wystąpienia (referat, poster)
i osobę prezentującą (certyfikat, dyplom itp. potwierdzający wygłoszenie referatu). Jeżeli ta-
kie dokumenty nie zostały rozdane podczas konferencji, należy zwrócić się do organizatorów
z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia.

• W przypadku wielokrotnego wystąpienia na tej samej konferencji, można wykazać tylko jedno
z nich.

• Jeden referat może zostać zgłoszony tylko przez jedną osobę.
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1 Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie na drugim roku i w kolejnych latach studiów doktoranckich może być
przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie
stypendium doktoranckiego:

• terminowo zrealizował program studiów doktoranckich;

• wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Sumę punktów, decydujących o pozycji doktoranta na liście rankingowej oblicza się wg następują-
cego wzoru:

L.p. = 2A+B + C +D + E − F +G (1)

A – średnia arytmetyczna ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki;

Ważne: Warunkiem koniecznym uzyskania stypendium jest otrzymanie ocen pozytywnych ze
wszystkich egzaminów. Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu teleinformatycznego
Uczelni. We wniosku należy wyraźnie napisać, czy wszystkie wymagane egzaminy zostały
zdane.

B – ocena opiekuna naukowego/promotora (0–10 z karty zaliczeniowej);

Ważne: Obok oceny powinien znajdować się podpis opiekuna/promotora.

C – liczba punktów za publikacje znajdujące się na aktualnej liście MNiSW;

Uwzględniane są publikacje, które znajdują się w aktualnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MNiSW.

Wynik stanowi suma uzyskanych punktów.

D – liczba punktów za pozostałe publikacje i opublikowane patenty;

Punktacja:

– monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw
zgodnie z wykazem,

– monografie naukowe wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydaw-
nictw 20 pkt,

– rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt. – 50 pkt,

– rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt. – 20 pkt,
– rozdział w monografii naukowej o wartości 20 pkt. – 5 pkt,
– artykuł naukowy w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism – 5 pkt,
– opublikowane patenty:

∗ 100 pkt – patent zagraniczny przyznany dla AGH tj. europejski albo patent zagra-
niczny zgłoszony w co najmniej jednym z państw należących do OWGiR, pod wa-
runkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej,
∗ 75 pkt – patent krajowy dla AGH, tj. patent przyznany przez Urząd Patentowy Rze-

czypospolitej Polskiej,
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∗ 50 pkt – patent zewnętrzny, współautorem jest wnioskujący doktorant, tj. patent
udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo uzyskany za gra-
nicą przez podmiot inny niż AGH.

Wynik stanowi suma uzyskanych punktów.

E – liczba punktów za czynny udział w poprzednim roku akademickim w konferencjach między-
narodowych i krajowych oraz seminariach naukowych.

Punktacja:

– konferencja krajowa: 1 pkt – sesja plakatowa, 2 pkt – referat;

– konferencja międzynarodowa: 2 pkt – sesja plakatowa, 3 pkt. – wyróżniony plakat, 4 pkt
– referat, 6 pkt. – wyróżniony referat ). Konferencja międzynarodowa – konferencja w ję-
zyku kongresowym

– seminarium katedry/wydziału: 1 pkt.

Wynik stanowi suma uzyskanych punktów.

F – punkty karne za brak dydaktyki;

Osoby, które zrealizowały wskazaną w odpowiedniej Uchwale Rady Wydziały liczbę godzin
dydaktycznych otrzymują 0 punktów. Osoby, które w ogóle nie realizowały dydaktyki otrzy-
mują 10 punktów. W przypadku realizacji niepełnej liczby godzin dydaktycznych, decyzję
o liczbie punktów karnych podejmuje Kierownik Studiów Doktoranckich.

Ważne: Informację o liczbie zrealizowanych godzin dydaktycznych należy umieścić we wnio-
sku, wraz z podpisem opiekuna naukowego/promotora.

G – inne osiągnięcia doktoranta

Uwzględniane są: szkolenia zgodne z kierunkiem odbywanych studiów, czynny udział w Fe-
stiwalu Nauki lub Dniu Otwartym AGH, udział w dodatkowych nieobowiązkowych semina-
riach, opieka nad studentem na sesji kół naukowych, działalność w organizacjach i komisjach
doktoranckich (WRSD, URSD itp.), organizacja konferencji itp. Wszystkie osiągnięcia należy
potwierdzić odpowiednimi opiniami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami itp.

Punktacja: za każde zgłoszone osiągnięcie przyznawany jest 1 punkt. Można uzyskać maksy-
malnie 10 punktów.
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2 Stypendium Rektora

Na drugim roku i w kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów
może być przyznane w drodze konkursu doktorantom, którzy w roku akademickim poprzedzającym
przyznanie stypendium spełnili łącznie następujące warunki konieczne:

• zaliczyli poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września i uzyskali bar-
dzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

• wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

• wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Sumę punktów, decydujących o pozycji doktoranta na liście rankingowej oblicza się wg następują-
cego wzoru:

L.p. = 3A+B + C +D + E + F +G (2)

A – średnia arytmetyczna ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki (warunek konieczny:
bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów w skali ocen do 5,0);

Ważne: Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu teleinformatycznego Uczelni.

B – pisemna opinia opiekuna/promotora o postępach w pracy naukowej lub przygotowania pracy
doktorskiej (wraz z oceną w skali do 5,0 );

Ważne: Obok oceny powinien znajdować się podpis opiekuna/promotora.

C – liczba punktów za aktywność publikacyjną w poprzednim roku akademickim, nie więcej jednak
niż 40 punktów;

Uwzględniane są publikacje, które znajdują się w aktualnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MNiSW.

C =

{
40 gdy

∑
i Ci > 16000

d
∑

i Ci

400
e gdy

∑
i Ci < 16000

(3)

gdzie Ci oznacza liczbę punktów przysługujących doktorantowi za i-tą publikację.

D – liczba punktów za czynny udział w poprzednim roku akademickim w konferencjach międzyna-
rodowych i krajowych, nie więcej jednak niż 15 punktów;

Brany pod uwagę jest czynny udział w poprzednim roku akademickim w maksymalnie 3 kon-
ferencjach (wg wykazu z BG AGH).

Punktacja:

• konferencja krajowa: 1 pkt – sesja plakatowa, 2 pkt – referat;

• konferencja międzynarodowa: 2 pkt – sesja plakatowa, 3 pkt. – wyróżniony plakat, 4 pkt
– referat, 6 pkt. – wyróżniony referat ).
Konferencja międzynarodowa – konferencja w języku kongresowym
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E – liczba punktów za prowadzenie badań naukowych przez doktoranta poprzez udział w projek-
tach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem grantów, zgłoszeń patentowych, wniosków
patentowych, w poprzednim roku akademickim, nie więcej jednak niż 15 punktów;

Ważne: Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające udział projektach naukowych lub zgło-
szeniach (wnioskach) patentowych.

Punktacja:

(1) Udział w grancie finansowanym z funduszy UE i innych zagranicznych – 3 pkt.

(2) Udział w grancie finansowanym z funduszy krajowych (NCN, NCBiR, MNiSW) – 2pkt.

(3) Udział w grancie dziekańskim – 5 pkt.

(4) Zgłoszenie/wniosek patentowy – 2 pkt.

W przypadku pełnienia funkcji kierownika grantu w pkt. (1) lub (2) liczba punktów przyzna-
nych za ten grant mnożona jest przez 5. Należy dostarczyć dokument pozwalający jednoznacz-
nie określić funkcję pełnioną w grancie.

F – liczba punktów za dodatkową działalność doktoranta w organizacjach o charakterze naukowym
bądź dydaktycznym w poprzednim roku akademickim, nie więcej jednak niż 5 punktów;

Ważne: Do wniosku należy załączyć stosowne opinie lub zaświadczenia. Punkty przyznaje się
na podstawie rankingu osiągnięć wykazanych w punkcie F . Za każde zgłoszone osiągnięcie
przyznawany jest 1 punkt. Osoba(y) znajdujące się najwyżej w rankingu F otrzymują maksy-
malną liczbę 5 punktów (nawet, jeżeli nie wykazały 5 osiągnięć).

G – liczba punktów przyznana przez Kierownika Studiów Doktoranckich w porozumieniu z pro-
wadzącym przedmiot (przedmioty), za zaangażowanie doktoranta w pracę dydaktyczną w po-
przednim roku akademickim, w skali od 0 do 5 punktów.

Ważne: Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie w poprzednim roku akademickim go-
dzin dydaktycznych w liczbie zgodnej z odpowiednią Uchwałą Rady Wydziału.
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3 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmioto-
wej na dofinansowanie działań projakościowych

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projako-
ściowych może być przyznane doktorantowi na drugim roku i w kolejnych latach studiów doktoranc-
kich, który w poprzednim roku studiów doktoranckich, wyróżniał się osiągnięciami w pracy badaw-
czej tzn. uzyskał nie mniej niż 8 pkt. na podstawie kryteriów określonych poniżej:

L.p. = A+ 4B + 4C (4)

A – punkty za publikacje

Uwzględniane są publikacje, które znajdują się w aktualnym wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MNiSW.

Brane pod uwagę są nie więcej niż dwie publikacje wskazane przez wnioskodawcę.

B – czynny udział w konferencjach

Brany pod uwagę jest czynny udział w poprzednim roku akademickim w maksymalnie 3 kon-
ferencjach; wg wykazu z Biblioteki Głównej AGH.

Punktacja:

– konferencja krajowa: 1 pkt – sesja plakatowa, 2 pkt – referat;

– konferencja międzynarodowa: 2 pkt – sesja plakatowa, 3 pkt. – wyróżniony plakat, 4
pkt – referat, 6 pkt. – wyróżniony referat ).
Konferencja międzynarodowa – konferencja w języku kongresowym

C – działalność w studenckich kołach naukowych w poprzednim roku akademickim;

Punktacja:

– opieka nad referatem na sesje studenckich kół naukowych – 1 pkt.,

– opieka nad referatem na sesji studenckich kół naukowych, który uzyskał miejsce I, II lub
III – 2 pkt.,

– opieka nad projektem dofinansowanym z Grantu Rektorskiego dla studenckich kół nauko-
wych – 3 pkt.

Liczba osób sprawujących opiekę nad tym samym referatem lub projektem nie może być więk-
sza niż 1.

Brane pod uwagę są nie więcej niż 3 (wskazane przez wnioskodawcę) takie osiągnięcia.
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