Kryteria, według których punktowane są osiągnięcia doktoranta Wydziału
Chemii UG w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
I. PUBLIKACJE (opublikowane lub przyjęte do druku w ostatnim roku akademickim od 01
października 2011 do 30 września 2012 – nie można zgłaszać tej samej publikacji dwa razy,
przed i po opublikowaniu)
1. Recenzowane publikacje w języku innym niż polski (wg punktacji z części A wykazu
czasopism listy ministerialnej):
i.

> 25 pkt

12 pkt/7 pkt*/publikacja

ii.

< 25 pkt

7 pkt/4 pkt*/publikacja

iii.

Brak IF

3 pkt/1 pkt*/publikacja

2. Recenzowane publikacje w języku polskim:
3 pkt/1 pkt*/publikacja
3. Nierecenzowane publikacje o charakterze naukowym (max 1 pkt):
0,5 pkt/publikacja
4. Recenzja książki opublikowana w czasopiśmie naukowym (max 1 pkt):
0,5 pkt/recenzja
5. Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego (max 1 pkt):
0,2 pkt/tekst
6. Zgłoszenie patentowe:
i. Międzynarodowe

12 pkt/7 pkt*/zgłoszenie i 12 pkt/7 pkt*/uzyskanie patentu

ii. Krajowe

6 pkt/4 pkt*/zgłoszenie i 6 pkt/4 pkt*/uzyskanie patentu

7. Publikacja monograficzna zwarta (max 4 pkt):
i. W języku innym niż polski

4 pkt/publikacja

ii. W języku polskim

2 pkt/publikacja

* kolejno punkty dla pierwszego autora lub autora korespondencyjnego/ współautora
II. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE (W TYM PUBLIKACJE)
1. Granty naukowe
i. Kierownik projektu badawczego (NCN, NCBiR, MNiSW, FNP, itp.):
12 pkt w roku uzyskania grantu, 4 pkt za każdy kolejny rok
kierowania projektem
ii. Kierownik projektu badawczego Badań Naukowych Służących Rozwojowi Młodych
Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich:
4 pkt
2. Udział w projekcie badawczym prowadzonym na UG:
2 pkt/udział udokumentowany umową
3. Referat na konferencji międzynarodowej:
4 pkt/wygłoszenie referatu

4. Referat na konferencji krajowej:
2 pkt/wygłoszenie referatu
5. Poster krajowy:
1 pkt/poster
6. Poster zagraniczny:
2 pkt/poster
7. Inna forma wystąpienia potwierdzona wpisem do indeksu: otwarty wykład, prezentacja na
seminarium (max 4 pkt):
2 pkt/wystąpienie
Za punkty 3-7 razem max 12 pkt
III. PRAKTYKI I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
1. Organizacja konferencji (udział w komitecie organizacyjnym), redakcja książek lub
czasopism o charakterze naukowym:
3 pkt/udokumentowane członkowstwo w komitecie lub redakcji
2. Staże naukowe poza UG
i. Staż zagraniczny:
3 pkt/miesiąc (max 9 pkt)
ii. Staż krajowy:
1 pkt/miesiąc (max 3 pkt)
3. Prowadzenie zajęć w ramach asystenckiej praktyki dydaktycznej
i. Samodzielne:
1 pkt/15h
ii. Asysta:
0,3 pkt/15h
4. Inna praktyka asystencka (max 2 pkt):
1 pkt za przygotowanie zajęć, materiałów dydaktycznych, itp.
5. Pomoc przy organizacji konferencji lub innych wydarzeń naukowych i popularyzujących
naukę na UG (max 3 pkt):
1 pkt/wydarzenie
6. Inna działalność na rzecz uczelni (max 3 pkt):
1 pkt/aktywność
IV. ŚREDNIA OCEN
i. 4,5-5,0

1 pkt

ii. 4,0-4,5

0,5 pkt

iii. >4.0

0 pkt

