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Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK 

 

 ZASADY PODWYŻSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W SD PK 

NA PODSTAWIE OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA 

 

1. Prorektor ds. Nauki PK wyznacza dla każdego roku kształcenia łaczną miesięczną kwotę 

dotacji X dla wszystkich dyscyplin w ramach SD PK. 

2. O podwyższenie stypendium można starać się począwszy od 3 semestru kształcenia  

w Szkole Doktorskiej (wniosek – do pobrania) 

3. Kwota ta jest w ramach SD PK rozdzielana w każdej z dyscyplin wg poniższego wzoru: 
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gdzie: 

xi – miesięczna dotacja dla i-tej dyscypliny naukowej dla danego roku kształcenia  

ni – liczba doktorantów dla i-tej dyscypliny naukowej dla danego roku kształcenia spełniających 

obowiązkowe warunki wymagane do uzyskania podwyższenia stypendium 

N – całkowita liczba doktorantów w SD PK dla danego roku kształcenia  

4. Wysokość podwyższenia stypendium w ramach i-tej dyscypliny dla j-tego doktoranta  

w danym roku kształcenia wyznacza się z zależności: 
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gdzie: 

yj,i – wysokość miesięcznej dotacji przypadającą na j-tego doktoranta w i-tej dyscyplinie za 

osiągnięcia naukowe w danym roku kształcenia,  

pj,i– suma punktów za osiągnięcia naukowe j-tego doktoranta w i-tej dyscyplinie  

w danym roku kształcenia.  
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=  - suma punktów wszystkich doktorantów w ramach danego roku kształcenia w i-tej 

dyscyplinie. 

5. Podstawą do przyznania podwyższonego stypendium doktoranckiego w SD PK jest 

sprawozdanie z działalności naukowej (załącznik Regulaminu SD PK ) 

6. Wykaz punktowanych osiągnieć naukowych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu. 

7. Warunkiem koniecznym do uzyskania podwyższenia stypendium jest wygłoszenie referatu 

w języku angielskim na konferencji międzynarodowej lub minimum dwa wystąpienia ustne na 

konferencji ogólnopolskiej.* 
 

Jako potwierdzenie należy załączyć kserokopię certyfikatu z konferencji poświadczającego 

wygłoszenie referatu/ów wraz z kserokopią z książki abstraktów. 

 

8. Punktowane osiągnięcia naukowe to: 

a) publikacje naukowe z listy MNiSW za 20, 40, 70, 100, 140 i 200 pkt.  
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Jako potwierdzenie należy załączyć oświadczenie o wkładzie procentowym wraz z kserokopią 

pierwszej strony opublikowanego artykułu naukowego z widoczną datą publikacji. 

b) Monografie i rozdziały w monografiach naukowych z wykazu wydawnictw MNiSW: 

➢ 200 pkt. za monografię naukową z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW 

➢ 80 pkt. za monografię naukową z poziomu I wykazu wydawnictw MNiSW 

➢ 50 pkt. za rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt.  

➢ 20 pkt. za rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt.  

Jako potwierdzenie należy załączyć kserokopię strony redakcyjnej i strony tytułowej 

monografii, a w przypadku rodziału w monografii należy dodatkowo załączyć kserokopię spisu 

treści. 

c) udzielone/zgłoszone patenty i wzory użytkowe: 

➢ patent krajowy: 75/50 pkt., 

➢ patent UE: 100/70 pkt.,   

➢ wzór użytkowy: 30/20 pkt. 

Jako potwierdzenie należy załączyć dokumentację potwierdzającą w.w. osiągnięcia.  

d) Recenzowane materiały konferencyjne indeksowane w bazach Web of Science i Scopus 
nieopublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych MNiSW   

20 pkt.  

Jako potwierdzenie należy załączyć dokumentację potwierdzającą w.w. osiągnięcia.  

e) uzyskanie grantu finansowanego ze środków zewnętrznych jako kierownik projektu.  

Jako potwierdzenie należy załączyć dokumentację potwierdzającą  w.w. osiągnięcia.  

  

9. Komisja stypendialna może przyznać doktorantowi do 100 pkt. za wyróżniające osiągnięcia 

projektowe i twórcze (wygrane konkursy krajowe i międzynarodowe).  

Jako potwierdzenie należy załączyć dokumentację potwierdzającą w.w. osiągnięcia.  

10. Informacje dodatkowe: 

1) Pod uwagę brane są wyłącznie osiągnięcia naukowego doktoranta z roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, na który ma zostać przyznane podwyższenie stypendium 

doktoranckiego. 

2) Wszystkie osiągnięcia naukowe doktoranta muszą mieć afiliację Politechniki Krakowskiej. 

3) W przypadku, gdy doktorant przedstawi do oceny w danej dyscyplinie artykuł  

w czasopiśmie, które nie jest przyporządkowane do jego dyscypliny (zgodnie z wykazem 

czasopism MNiSW), doktorant zobowiązany jest napisać oświadczenie, w którym uzasadnia 

związek artykułu z dyscypliną. Oświadczenie to musi być potwierdzone przez promotora, 

kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału.  

 

 

* w sprawozdaniu za rok akad 2019/20 warunek ten uznany zostanie za spełniony po przedstawieniu potwierdzenia 

przyjęcia referatu na konferencję lub umieszczenia go w programie wystąpień na konferencji (poster lub referat).  
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Załącznik do Zasad podwyższenia stypendium doktoranckiego w SD PK na podstawie osiągnięć doktoranta 

 

WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIIĘĆ NAUKOWYCH 
 

Konferencje naukowe 

1. Wystąpienie ustne na konferencji międzynarodowej obowiązkowe 

2. Wystąpienie ustne na konferencji ogólnopolskiej obowiązkowe 

Publikacje naukowe 

3. 
Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym 
się w wykazie czasopism naukowych Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pkt MNISW przydzielane wg 
procentowego wkładu  doktoranta  
(na podst. oświadczenia)  

4. 

Recenzowane materiały konferencyjne 
indeksowane w bazach Web of Science i Scopus 
nieopublikowane w czasopismach znajdujących się 
w wykazie czasopism naukowych MNiSW 

20 pkt  
dzielone jest przez liczbę autorów 

5. 
Monografie i rozdziały w monografiach naukowych 
z wykazu wydawnictw MNiSW z poziomu I i II 

pkt przydzielane wg 
procentowego wkładu 
doktoranta 
(na podst. oświadczenia) 

200 pkt. za monografię naukową 
z poziomu II wykazu wydawnictw 
MNiSW 

80 pkt. za monografię naukową z 
poziomu I wykazu wydawnictw 
MNiSW 

50 pkt. za rozdział w monografii 
naukowej o wartości 200 pkt.  

20 pkt. za rozdział w monografii 
naukowej o wartości 80 pkt.  

Granty i projekty badawcze 

6. Uzyskanie grantu jako kierownik projektu 300 pkt 

Patenty i wzory użytkowe 

pkt przydzielane wg 
procentowego wkładu 
doktoranta (na podst. 
oświadczenia)*** 

7. Udzielenie*/zgłoszenie** patentu krajowego 75/50 pkt  

8. 
Udzielenie*/zgłoszenie** patentu 
międzynarodowego 

100/70 pkt 

9. Rejestracja*/zgłoszenie** wzoru użytkowego 30/20 pkt 

Inne osiągnięcia projektowe i twórcze 

 
 

* O udzieleniu/rejestracji decyduje decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego (data decyzji), a nie publikacji w WUP, 

czy też data uzyskania dokumentu patentowego. 
** Zgłoszenie musi być formalne (potwierdzenie zgłoszenia a nie wysłania wniosku). 
*** Liczba punktów w przypadku uzyskania/rejestracji patentu/wzoru jeśli we wcześniejszych latach przyznane były 
punkty za zgłoszenie jest dopełnieniem liczby punktów dla całkowitej puli (ok. 30%). 
Liczba punktów w przypadku uzyskania/rejestracji patentu/wzoru jeśli we wcześniejszych latach nie były przyznane 
punkty za zgłoszenie (zgłoszenie dokonane było przed uczestnictwem w Szkole Doktorskiej) jest całkowitą liczbą 
punktów za osiągnięcie. 
 


