
Wytyczne obliczania punktów stypendium dla najlepszych doktorantów AGH 

Wydział Zarządzania AGH 2018/2019 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla 

doktorantów na II i kolejnych latach studiów doktoranckich przyznawane jest na podstawie 

rankingu utworzonego wg obliczonego wskaźnika punktowego Oi. 

2. Maksymalna wartość wskaźnika Oi wynosi 100 punktów. 

3. Wartość wskaźnika Oi wyznacza się ze wzoru: 

 

Oi = 3  Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi + Gi 

 

gdzie: 

 

Ai – Średnia arytmetyczna ocen z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim 

roku akademickim. W przypadku uzyskania jakiejkolwiek oceny niższej niż 4.0 

stypendium nie może zostać przyznane. Wartość składowej Ai jest równa obliczonej 

średniej ocen. 

Bi – Ocena (w skali od 2.0 do 5.0) opiekuna/promotora o postępach w pracy naukowej lub 

przygotowaniu pracy doktorskiej. Pod uwagę brana jest ocena zamieszczona w opinii 

opiekuna/promotora załączonej do wniosku o przyznanie stypendium lub ocena 

opiekuna/promotora zamieszczona w formularzu „Ocena pracy naukowej doktoranta”.  

Wartość składowej Bi jest równa ocenie przyznanej przez opiekuna/promotora. 

Ci – Liczba punktów za aktywność publikacyjną (publikacje związane z dyscypliną rozprawy 

doktorskiej) w poprzednim roku akademickim potwierdzona wykazem z Biblioteki 

Głównej AGH obliczana wg wzoru: 
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gdzie: 

Cbppij – liczba punktów za j-tą publikację i-tego doktoranta w poprzednim 

roku 

akademickim, 

mi  – liczba publikacji i-tego doktoranta w poprzednim roku akademickim. 

 

Za publikacje niepotwierdzone wykazem z Biblioteki Głównej AGH punkty nie są 

naliczane. 

W przypadku publikacji przyjętych do druku mogą zostać naliczone punkty tylko dla 

tych, które posiadają nadany numer DOI. 

Potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku bez nadanego numeru DOI nie stanowi 

podstawy do naliczenia punktów. 

 

Maksymalna wartość składowej Ci jest równa 40 punktów. 

 

Di – liczba punktów za czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych 

w poprzednim roku akademickim obliczana wg wzoru: 
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gdzie: 

Dmi – liczba konferencji międzynarodowych, w których uczestniczył i-ty 

  doktorant w poprzednim roku akademickim, 

Dkri – liczba konferencji krajowych, w których uczestniczył i-ty 

  doktorant w poprzednim roku akademickim, 

n  – liczba doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium. 

 

Za czynny udział w konferencji uznawane jest wygłoszenie referatu bądź przedstawienie 

posteru (zgodnych z dyscypliną rozprawy doktorskiej). Udział w konferencji może zostać 

potwierdzony certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatora konferencji lub 

wydrukiem wykazu bibliografii pracowników i doktorantów AGH. 

Nie stosuje się tworzenia dodatkowych rankingów ważności konferencji: 

a) Każda konferencja organizowana poza granicami Polski traktowana jest jako 

konferencja międzynarodowa bez względu na lokalizację. 

b) Każda konferencja, w której nazwie widnieje zapis „Międzynarodowa”, 

„International” lub ich pochodne (również w innych aniżeli polski lub angielski 

językach) traktowana jest jako konferencja międzynarodowa. 

c) Terminami tożsamymi z terminem „konferencja” są: „kongres”, „sympozjum”, 

„warsztaty” lub ich obcojęzyczne odpowiedniki. 

d) W przypadku udokumentowania kilku wystąpień na tej samej konferencji punkty 

naliczane są tylko raz. 

Maksymalna wartość składowej Di jest równa 15 punktów. 

Ei – liczba punktów za prowadzenie badań naukowych przez doktoranta poprzez udział 

w projektach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem grantów, zgłoszeń 

patentowych, wniosków patentowych, w poprzednim roku akademickim obliczana wg 

wzoru: 
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gdzie: 

 

Epi – suma liczby grantów (w tym dziekańskich) i/lub projektów 

badawczych 

 potwierdzonych numerem umowy/grantu z odpowiednim organem 

oraz 

 liczby zgłoszeń i/lub wniosków patentowych, w których uczestniczył, 

 lub jakie złożył i-ty doktorant w poprzednim roku akademickim, 

Eni – suma liczby grantów i/lub projektów badawczych niepotwierdzonych 

  numerem umowy z odpowiednim organem, i/lub realizowanych dla 

 prywatnych podmiotów, w których uczestniczył, i-ty doktorant 

 w poprzednim roku akademickim, 

n – liczba doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium. 

 



W przypadku projektów potwierdzonych numerem grantu nie stosuje się rankingów – 

np. grant NCBiR i udział w programie Innowacyjny Transfer mają takie same wagi. 

Działalność w badaniach statutowych Katedry nie jest brana pod uwagę. 

Maksymalna wartość składowej Ei jest równa 15 punktów. 

Fi – liczba punktów za dodatkową działalność doktoranta w organizacjach o charakterze 

naukowym bądź dydaktycznym w poprzednim roku akademickim obliczana wg wzoru:  
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gdzie: 

 

Fki – liczba studenckich kół naukowych, z którymi współpracował i-ty 

 doktorant w poprzednim roku akademickim (pod uwagę brane są 

m.in.: 

 opieka nad referatami na studenckie sesje kół naukowych oraz 

 promowanie grantów rektora AGH dla studenckich kół naukowych, 

 a także działalność w doktoranckich kołach naukowych, jeżeli takie 

 istnieją), 

Fdi – liczba dodatkowych działalności o charakterze dydaktycznym 

 prowadzonych przez i-tego doktoranta w poprzednim roku 

 akademickim (pod uwagę brane są: prowadzenie zajęć na uczelniach 

 wyższych, w tym dodatkowe umowy zlecenie na rzecz Wydziału 

 Zarządzania AGH, prowadzenie zajęć w szkołach podlegających  

 Ministerstwu Edukacji Narodowej, prowadzenie szkoleń dla 

 prywatnych podmiotów itp.), 

Foi – liczba pozostałych dodatkowych działalności jakimi odznaczał się i-ty 

 doktorant w poprzednim roku akademickim (pod uwagę brane są: 

 dodatkowa działalność publikacyjna, np. w magazynach o charakterze 

 popularno-naukowym, członkostwo w różnego rodzaju organizacjach 

 i/lub stowarzyszeniach, organizacja konferencji itp.), 

n – liczba doktorantów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium. 

 

W przypadku udokumentowania prowadzenia zajęć w ramach kilku umów dla jednej 

uczelni punkty naliczane są tylko raz. 

Maksymalna wartość składowej Fi jest równa 5 punktów.  

Gi – liczba punktów przyznana przez Kierownika Studiów Doktoranckich w porozumieniu 

z prowadzącym przedmiot (przedmioty), za zaangażowanie doktoranta w pracę 

dydaktyczną w poprzednim roku akademickim. 

Maksymalna wartość składowej Gi jest równa 5 punktów. 


