Szczegółowe kryteria oceny wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego
dla studentów III stopnia w dziedzinie NAUK O ZDROWIU
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK
w roku akademickim 2019/2020
Zasady przyznawania punktów dla doktorantów II i kolejnych lat studiów
Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje doktorantowi II i kolejnych lat studiów, który w
poprzednim roku akademickim spełnił następujące warunki, wykazując się:
1. Terminową realizacją programu studiów doktoranckich – 10 pkt.
2. Zaangażowaniem w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych –
maksymalnie - 15 pkt.
3. Zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną
uczelni – maksymalnie 15 pkt.
4. Postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – maksymalnie 60 pkt.
1. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich oznacza zaliczenie roku (uzyskanie
zaliczeń wszystkich obowiązujących przedmiotów, praktyk, oraz zdanie wszystkich egzaminów
przewidzianych w planie studiów w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego 2019/20.
Doktorant otrzymuje z tego tytułu 10 pkt. do stypendium.
2. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, punktowane
jest w oparciu o ocenę z praktyki zawodowej i dodatkowe zaangażowanie wg zasad podanych w
poniższej tabeli:
Forma zaangażowania w pracy dydaktycznej

ocena z praktyki zawodowej
4,50 – 4,59
4,60 – 4,69
4,70 – 4,79
4,80 – 4,89
4,90 – 4,99
5,00
na I roku studiów za współuczestniczenie i/lub samodzielne przeprowadzenie
łącznie:
- 51 – 55 godzin zajęć;
- więcej niż 55 godzin zajęć;
na II, III i IV roku za współuczestniczenie w:
- 31-35 godzinach zajęć
- więcej niż 35 godzinach zajęć
(liczba godzin, z podaniem nazwy przedmiotu i kierunku studiów, potwierdzona na
piśmie przez opiekuna naukowego / promotora)
Pomoc w przeprowadzeniu egzaminu, kolokwium lub w sprawdzeniu prac
zaliczeniowych studentów (z podaną na piśmie nazwą przedmiotu i kierunku
studiów i potwierdzoną przez opiekuna naukowego łączną liczbą sprawdzonych
prac / przepytanych studentów / w kategoriach: do 20; 21-40; 41-60; 61-80; 81100; 101-120; więcej niż 120 – punkty przyznaje komisja)

Punkty
przyznane
do
stypendium
0,5 pkt
1 pkt
1,5 pkt
2 pkt
2,5 pkt
3 pkt
2,5 pkt
5,0 pkt

2,5 pkt
5,0 pkt

0-7 pkt

3. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną
uczelni dotyczy doktorantów, którzy w poprzednim roku akademickim brali czynny udział w realizacji

programu badawczego, w organizowaniu konferencji naukowej lub odbyli staż naukowy i jest
punktowane wg poniższych zasad:
Rodzaj działalności
Kierowanie grantem badawczym zewnętrznym (np. z NCN)
Udział w zespole badawczym, w grancie zewnętrznym (potwierdzony
pisemnym zaświadczeniem kierownika grantu)
Kierowanie grantem badawczym wewnętrznym w uczelni „Młoda Kadra”
Udział w zespole badawczym – w grancie wewnętrznym w uczelni (badania
statutowe, minigrant Rektora) (potwierdzony pisemnym zaświadczeniem
kierownika tematu)
Staż naukowy – zagraniczny (czas trwania minimum 1 tydzień)
(potwierdzony)
Staż naukowy – krajowy (czas trwania minimum 2 tygodnie) (potwierdzony)
Czynny udział w organizowaniu konferencji naukowej (potwierdzony przez
opiekuna naukowego/promotora, wraz z podanym tytułem konferencji)

Punkty
przyznane do
stypendium
15 pkt
7 pkt
7 pkt
5 pkt

7 pkt
5 pkt
3 pkt

Za zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni
można jednak przyznać doktorantowi nie więcej niż 15 pkt łącznie.
4. Postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Przez postępy w pracy
naukowej rozumie się opublikowanie prac naukowych oraz inne osiągnięcia w dziedzinie nauki, o
których jest mowa w Zarządzeniu nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2012 r. zmienionym Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 r.
4a. Punkty za postępy w pracy naukowej przyznawane są na podstawie wyników oceny
parametrycznej studentów dotyczącej poprzedniego roku akademickiego (X.2018-IX.2019 r.)
Liczba punktów uzyskanych w ocenie
parametrycznej działalności naukowej
(X.2018 - IX.2019)
0-3,99
4,00-7,99
8,00-11,99
12,00-15,99
16,00-19,99
20,00-23,99
24,00-27,99
28,00-31,99
32,00-35,99
36,00-39,99
40,00 i więcej

Punkty
przyznane do stypendium
0 pkt
4 pkt
8 pkt
12 pkt
16 pkt
20 pkt
24 pkt
28 pkt
32 pkt
36 pkt
40 pkt

4b. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oceniane są na podstawie punktów przyznanych
i potwierdzonych na piśmie przez opiekuna naukowego / promotora, wg poniższych zasad:
Za I rok studiów
• Sformułowanie ostatecznej wersji tematu rozprawy doktorskiej – 0-5 pkt.
• Określenie celu pracy, pytań i/lub hipotez badawczych – 0-5 pkt.
• Zebranie bibliografii – 0-5 pkt.
• Zapoznanie się z metodologią badań – 0-5 pkt.

Za II rok studiów
• Opracowanie szczegółowego konspektu pracy – 0-4 pkt.
• Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy zatwierdzonego przez opiekuna naukowego – 0-4
pkt.
• Przeprowadzenie badań pilotażowych – 0-4 pkt.
• Rozpoczęcie badania właściwego – 0-4 pkt.
• Otwarcie przewodu doktorskiego przed terminem – 4 pkt.
Za III rok studiów
• Otwarcie przewodu doktorskiego w terminie – 10 pkt.
• Przeprowadzenie całości badań – 10 pkt.
Wnioski należy składać w formie papierowej (formularz wypełniony komputerowo), do której należy
dołączyć potwierdzenie przez opiekuna naukowego / promotora wykazywanych osiągnięć, związanych
z zaangażowaniem w prowadzenie zajęć dydaktycznych, zaangażowaniem w realizację badań
naukowych, postępami w pracy naukowej oraz postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych
dla studentów III stopnia w dziedzinie NAUK O ZDROWIU
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK
w roku akademickim 2019/2020
Doktoranci II i kolejnych lat studiów
Prawo do ubiegania się o zwiększenie stypendium przysługuje doktorantom na II, III i IV roku studiów,
który wyróżniali się osiągnięciami w pracy naukowej (maksym. 80 pkt.), a także w pracy
dydaktycznej (maksym. 20 pkt.), w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o
przyznanie zwiększenia stypendium.
1. Do wyróżniających się osiągnięć w pracy naukowej zalicza się opublikowanie prac naukowych oraz
inne osiągnięcia w dziedzinie nauki, o których jest mowa w Zarządzeniu nr 115/2012 Rektora
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. zmienionym Zarządzeniem
nr 21/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016 r.
a.
Punkty za osiągnięcia w pracy naukowej przyznawane są na podstawie wyników oceny parametrycznej
studentów dotyczącej poprzedniego roku akademickiego (X.2018-IX.2019 r.)
Liczba punktów uzyskanych w ocenie
parametrycznej działalności naukowej
(X.2018-IX.2019)
0-3,99
4,00-7,99
8,00-11,99
12,00-15,99
16,00-19,99
20,00-23,99
24,00-27,99
28,00-31,99
32,00-35,99
36,00-39,99
40,00-43,99
44,00-47,99
48,00-51,99
52,00-55,99
56,00-59,99
60,00 -63,99
64,00-67,99
68,00-71,99
72,00-75,99
76,00-79,99
80 i więcej

Punkty przyznane do stypendium
0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt
7 pkt
8 pkt
9 pkt
10 pkt
11 pkt
12 pkt
13 pkt
14 pkt
15 pkt
16 pkt
17 pkt
18 pkt
19 pkt
20 pkt

b.

Dodatkowo, za autorstwo lub współautorstwo każdego artykułu z listy B lub C czasopism
naukowych, posiadającego 6-9 pkt ministerialnych (MNiSW) (opublikowane do końca czerwca
2019 r.), doktorant otrzymuje 3 pkt. do stypendium, za autorstwo lub współautorstwo każdego
artykułu z listy B lub C czasopism naukowych, posiadającego co najmniej 10 pkt
ministerialnych (MNiSW), doktorant otrzymuje 10 pkt, a za autorstwo lub współautorstwo

każdego artykułu z listy A czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu
Impact Factor (IF) – 20 pkt.
Za autorstwo lub współautorstwo każdego artykułu jak również autorstwo lub współautorstwo
w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych
w wykazie czasopism opublikowanego po czerwcu 2019 r., który posiada 20 pkt. w wykazie
punktowanych czasopism naukowych (zgodnie z załącznikiem do komunikatu MNiSW z dn.
31 lipca 2019 r.) doktorant otrzymuje do stypendium: 10 pkt.; za i autorstwo lub
współautorstwo każdego artykułu, który posiada ≥20 pkt. w wykazie - doktorant otrzymuje do
stypendium: 20 pkt. W przypadku czasopism posiadających IF doktorant otrzymuje dodatkowo
5 pkt za każdą publikację.
Za wszystkie wymienione artykuły z czasopism naukowych można jednak przyznać
doktorantowi nie więcej niż 60 pkt łącznie (konieczne dołączenie kserokopii pierwszej strony
publikacji z tytułem czasopisma, tytułem artykułu, nazwiskami autorów, afiliacją, datą wydania).
2. Wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne podczas odbywanych studiów doktoranckich stanowią:
• współuczestnictwo w prowadzeniu ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych – 0-6 pkt. (z
podanym kierunkiem studiów, przedmiotem i liczbą godzin podaną i potwierdzoną na piśmie
przez opiekuna naukowego – punkty przyznaje komisja), po I roku studiów mogą być w to
wliczone samodzielnie przeprowadzone ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne;
• sprawdzanie prac zaliczeniowych studentów, pomoc w przeprowadzaniu egzaminów,
kolokwiów – 0-7 pkt. (z podanym kierunkiem studiów, przedmiotem i łączną liczbą
sprawdzonych prac / przepytanych studentów w kategoriach: do 20; 21-40; 41-60; 61-80;
81-100; 101-120; więcej niż 120 - potwierdzoną na piśmie przez opiekuna naukowego –
punkty przyznaje komisja);
• Opracowanie materiałów dydaktycznych, testów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dla
studentów – 0-7 pkt. (z dołączoną kopią materiałów, zatwierdzoną na piśmie przez osobę
odpowiedzialną za przedmiot / opiekuna naukowego – punkty przyznaje komisja).
W przypadku uzyskania przez doktorantów równej liczby punktów, o umieszczeniu na liście
doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK dla uczestników studiów
doktoranckich decyduje komisja, uzasadniając merytorycznie w protokole swoje stanowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej (formularz wypełniony komputerowo), do której
należy dołączyć potwierdzenie wykazywanych osiągnięć w pracy dydaktycznej (na rzecz rozwoju
dydaktyki w UJK) i naukowej (kserokopia pierwszej strony publikacji z tytułem publikacji,
tytułem artykułu, datą wydania, numerem ISSN lub ISBN).

