Załącznik Nr 5
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom
Politechniki Gdańskiej
Wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych doktorantów
I
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje się na podstawie liczby uzyskanych
punktów.
2. Punkty uzyskuje się na podstawie osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
II
1. O stypendium dla najlepszych doktorantów mogą ubiegać się doktoranci pierwszego roku
studiów doktoranckich, którzy osiągnęli wyróżniającą średnią w procesie rekrutacyjnym.
2. Na średnią w procesie rekrutacyjnym składa się średnia ważona:
Sw = 0,5 * Oo + 0.5 * Ośr
gdzie:
Sw - średnia ważona;
Oo - ocena uzyskana z egzaminu dyplomowego;
Ośr - średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich albo średnia arytmetyczna ocen
uzyskanych na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia.
III
1. O stypendium dla najlepszych doktorantów na kolejnych latach studiów doktoranckich mogą
ubiegać się doktoranci, którzy łącznie uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów
objętych programem studiów doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz podczas studiów doktoranckich prowadzonych
przez uczelnię wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
2. Punkty za uzyskane osiągnięcia naukowe przyznaje się następująco:
a. za publikacje z wykazu czasopism punktowanych (część A, B, C) ogłaszanego przez
odpowiednią jednostkę organizacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13
lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
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naukowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126 z późn. zm. ), w tym w czasopismach
wyróżnionych w Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor).;
za publikacje w materiałach na krajowych konferencjach w języku polskim (nie wlicza się
abstraktów) - 1 pkt;
za publikacje w materiałach na krajowych konferencjach w języku angielskim (nie wlicza
się abstraktów) - 2 pkt;
za publikacje w materiałach na zagranicznych konferencjach - 2 pkt;
za zgłoszenie patentowe - 2 pkt;
za patent – 15 pkt;
za wdrożenie - 10 pkt;
za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku polskim – 4 pkt;
za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku angielskim – 5 pkt;
za rozdział w skrypcie/książce - 2 pkt;
za wystąpienie ustne na konferencji w języku angielskim (nie wlicza się seminariów
sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) – 1,5 pkt;
za wystąpienie ustne na konferencji w języku polskim (nie wlicza się seminariów
sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) – 1 pkt;
za prowadzenie imprezy naukowej (przygotowanie i prowadzenie pokazu)
na Bałtyckim Festiwalu Nauki – 1 pkt;
za opracowanie nowych stanowisk dydaktycznych - do 5 pkt;
za opracowanie nowych materiałów dydaktycznych - do 5 pkt;
nagrody uznaniowe do 3 pkt (np. Jaskółki, wyróżnienia prac, nagrody na konkursach).

3. W przypadku prac zbiorowych punkty dzielone są przez liczbę autorów.
4. Wszystkie publikacje muszą zostać wprowadzone do bazy rejestracji dorobku prac
naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej.
5. Wszystkie osiągnięcia naukowe muszą zostać odpowiednio potwierdzone. Po stronie
doktoranta leży właściwe i czytelne przedstawienie swoich osiągnięć wraz
z udokumentowanymi potwierdzeniami działań przedstawionych komisji do oceny.
6. W uzasadnionych przypadkach rektor w porozumieniu z KSD może zastosować
indywidualną wartość punktową osiągnięć naukowych.
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