
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR 

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest doktorantowi na podstawie 
rankingowej listy punktowej. Warunkiem otrzymania stypendium jest dopełnienie 
obowiązków zawartych w § 8 ust. 1 Regulaminu Studium Doktoranckiego Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rankingowa lista punktowa tworzona jest dla 
słuchaczy I-IV roku studiów doktoranckich. 

Zasady tworzenia rankingowej listy punktowej dla doktorantów I roku 

- średnia ocena z postępowania kwalifikacyjnego przeliczana na punkty wg schematu 5,0 to 
5,0 piet; 

- warunkiem koniecznym jest uzyskanie średniej z całego okresu studiów > 4,0; (jednolite 
studia magisterskie - średnia z 5 lat, w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia -
brane są pod uwagę obie średnie); 

- punkty przyznawane za publikacje recenzowane wg schematu: 
® publikacje w czasopiśmie IF - lista A wg przypisanej punktacji, 
© publikacje w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym - lista B wg przypisanej punktacji, 
® publikacje (nie wykazane na liście A i B): w języku polskim- 1 pkt, w innym języku- 2 pkt, 
® autorstwo monografii, skryptu, rozdziału monografii (rozdział monografii to opracowanie 

naukowe - minimum 6 stron) - 3 pkt, w innym języku - 4 pkt, 
• publikacje popularno-naukowe lpkt, 
© dodatkowo doktorant otrzymuje 1 pkt za publikację samodzielną (dotyczy publikacji 

zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych), 
© doktorant otrzymuje taką liczbę punktów, jaką przypisano dla czasopisma, niezależnie od 

liczby autorów publikacji, 
® doktorant otrzymuje punkty tylko i wyłącznie za publikacje wydrukowane, 
• do wniosku doktorant dołącza odbitkę kserograficzną strony tytułowej artykułu oraz strony 

tytułowej wydawnictwa 

- czynny udział w konferencji - każda krajowa 2 pkt, każda międzynarodowa 3 pkt. 
(uczestnictwo w konferencji potwierdzone odbitką kserograficzną materiałów 
konferencyjnych, programu, delegacji lub dowodu wpłaty za uczestnictwo); 

- czynna praca w kołach naukowych (wyszczególnienie osiągnięć doktoranta w postaci 
udziału w sesjach, konferencjach, wykazu publikacji, działalności organizacyjnej) 
potwierdzona przez opiekuna lub kierownika sekcji koła naukowego wydziału - 2 pkt. 
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Zasady tworzenia rankingowej listy punktowej dla doktorantów II i III roku 

-zaliczenie stopniem w terminie przedmiotów przewidzianych programem danego roku 
studiów; oceny przeliczane na punkty wg następującego schematu: 4,0 - 4 pkt, 4,5 - 4,5 piet, 
itd. (wg Regulaminu § 8 ust. 1). Do listy rankingowej liczy się średnią z uzyskanych 
punktów; zal. nie jest punktowane i nie wlicza się do średniej; 

- zaliczenie przedmiotów specjalistycznych wg ww. schematu; 

- punkty za publikacje oraz udział w konferencjach - analogicznie, jak dla I roku; 

- szczególne zaangażowanie doktoranta w pracę dydaktyczną oceniane przez Kierownika 
macierzystej Katedry doktoranta - od 1 do 5 pkt; 

- uzyskanie dofinansowania do badań ze środków zewnętrznych: 
• warunkiem uzyskania punktów za otrzymane dofinansowanie jest przedstawienie odbitki 
kserograficznej umowy - 5 pkt. 
« punkty za dofinansowania do badań ze środków zewnętrznych doktorant otrzymuje tylko i 
wyłącznie raz, w roku akademickim następującym po roku przyznania środków, 

- czynna praca w kołach naukowych (opiekun/współopiekun) potwierdzona przez opiekuna 
lub kierownika sekcji koła naukowego wydziału - 2 pkt; 

Zasady tworzenia rankingowej listy punktowej dla doktorantów IV roku 

-zaliczenie stopniem w terminie przedmiotów przewidzianych programem danego roku 
studiów; oceny przeliczane na punkty wg następującego schematu: 4,0 - 4 pkt, 4,5 - 4,5 
pkt, itd. (wg Regulaminu § 8 ust. 1 ). Do listy rankingowej liczy się średnią z uzyskanych 
punktów; zal. nie jest punktowane i nie wlicza się do średniej; 

- zaliczenie przedmiotów specjalistycznych wg ww. schematu; 

- punkty za publikacje oraz udział w konferencjach - analogicznie, jak dla I roku; 
• doktorant może uzyskać punkty za publikacje będące w druku - potwierdzone przez 

redakcję czasopisma; 

- szczególne zaangażowanie doktoranta w pracę dydaktyczną oceniane przez Kierownika 
macierzystej Katedry doktoranta - od 1 do 5 pkt; 

- uzyskanie dofinansowania do badań ze środków zewnętrznych: 
© warunkiem uzyskania punktów za otrzymane dofinansowanie jest przedstawienie odbitki 
kserograficznej umowy - 5 pkt. 
• punkty za dofinansowania do badań ze środków zewnętrznych doktorant otrzymuje tylko i 
wyłącznie raz, w roku akademickim następującym po roku przyznania środków, 

- czynna praca w kołach naukowych (opiekun/współopiekun) potwierdzona przez opiekuna 
lub kierownika sekcji koła naukowego wydziału - 2 pkt. 
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