
Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia 
Rady Instytutu Socjologii w dniu 23.06.2014 

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Instytucie Socjologii 
UAM od roku akademickiego 2014/2015 

 
Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, czyli uzyskał 
minimum 60 punktów na 100. 

  
Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który : 
  

1)     terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 
  

2)     wykazuje się zaangażowaniem w: 
  

a)    prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 
  

b)    realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo 
jednostkę naukową; 

  
3)     w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 
rozprawy doktorskiej. 

 
I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 
 
1. Aktywność naukowa. 
1a. Publikacje (tylko recenzowane) – na podstawie przyjęcia do druku. 
(przy max. 3 artykułach/rozdziałach prac pisanych z pracownikami, doktorantami z innego Wydziału, 
czy Uczelni punkty za artykuł nie są dzielone, w przypadku każdego kolejnego artykułu punkty są 
dzielone między autorami. W przypadku autorów z tego samego Instytutu punkty za każdy artykuł są 
dzielone między autorów) 

 
Rodzaj publikacji Liczba punktów Suma punktów 

za dany typ publikacji 

Redakcja pracy zbiorowej 

      Punktacja  
wg wykazu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

redakcja pracy zbiorowej w jęz. 
obcym 

 

Rozdział pracy zbiorowej  

Monografia w j. polskim  

Monografia w j. angielskim  

Rozdział pracy zbiorowej w jęz. 
obcym 

 

Artykuł naukowy na liście JCR  

Artykuł naukowy na liście ERIH  

Artykuł na liście MNiSW  

Recenzje prac naukowych 
(publikowane) 

2  

Przekłady publikowane 
- książka 
- artykuł 

8/2  

Czasopismo naukowe nie 
będące na listach 

1  

monografia: strona tytułowa (wydawnictwo, recenzent, rok) + spis treści 

rozdział w pracy zbiorowej: strona tytułowa (wydawnictwo, recenzent, rok) + spis treści książki+ 1 

strona artykułu 



artykuł w czasopiśmie: strona tytułowa (pełny tytuł czasopisma, wydawca) + spis treści numeru + 

1 strona artykułu + wstępna informacja o tym , ile czasopismo ma punktów (będzie weryfikowana) 

recenzja publikowana: strona tytułowa (pełny tytuł czasopisma, wydawca) + spis treści numeru + 1 

strona artykułu 

przekłady publikowane: j.w.  

publikacja w druku: oryginał pisma z podpisem i pieczątką redaktora (w tym informacja o liczbie 

stron/znaków/arkuszy) + 1 strona 

 
1b. Udział w konferencjach naukowych. 
Rodzaj konferencji  Liczba punktów Suma punktów 

za dany typ 
konferencji 

Międzynarodowa w 
języku obcym 

Referat 4  

Poster 2  

Międzynarodowa w 
języku polskim 

Referat 2  

Międzynarodowa w 
języku polskim 

Referat 2  

Poster 1  

Ogólnopolska Referat 2  

Poster 1  

Lokalna oraz 
studencko – 
doktorancka nie 
będąca 
ogólnopolską 

Referat 1  

 Doktorant może przedstawić maksymalnie zaświadczenia o  5 konferencjach.  

 Konferencja zostanie zaliczona jako międzynarodowa w języku obcym w sytuacji gdy, 

poświadczona będzie programem z pieczątką/podpisem organizatora, w którym widnieje tytuł 

referatu w języku obcym lub na podstawie  zaświadczenia od organizatora, że referat był 

wygłoszony w języku obcym.   

 W przeciwnym razie konferencja będzie uznana jako międzynarodowa w języku polskim.  W 

przypadku konferencji ogólnopolskich lub lokalnych również wymagane jest zaświadczenie od 

organizatora lub poświadczenie programem, żadne inne poświadczeni a nie będą brane pod 

uwagę! 

 Do zaświadczenia o konferencji załączony  musi być  abstrakt, w przypadku konferencji 

międzynarodowej w języku angielskim 

1c. Udział w projektach badawczych wg pełnionej funkcji (punkty otrzymuje 
się tylko jeżeli grant jest realizowany co najmniej przez 4 m-ce w roku akademickim).  
Rodzaj zaangażowania  
w grant 

Liczba punktów Suma punktów 
za dany typ 
grantu 

Krajowy 
pochodzący z 
jednostek 
naukowo 
badawczych 

Kierownik 
grantu 

6  

Główny 
wykonawca 

4  

Wykonawca 2  

Zagraniczny Kierownik 
grantu 

9  

Główny 
wykonawca 

6  

Wykonawca 3  

 Jako granty punktowane uznajemy również granty promotorskie, w których jesteśmy głównym 

wykonawcą.  

 granty: oryginał pisma z podpisem i pieczątką kierownika 

 można przedstawić zaświadczenia o max 3 grantach 

 



1d. Stypendia i staże w zagranicznych instytucjach naukowych, badawczych 
(wg okresu trwania – czas trwania sumuje się np. dwa wyjazdy 5 tygodniowe 
to nie dwa razy 4 punkty, ale jeden raz cztery punkty). Staż powinien 
odbywać się pod opieką naukową i w instytucjach badawczych. 

Czas trwania stażu/stypendium Liczba punktów Suma punktów za dany typ 
grantu 

Zagraniczny Krajowy 

Do 1 m-c 2 1  

1-3 4 2  

Powyżej 3 m-c 6 3  

staż: oryginał pisma z podpisem i pieczątką przyjmującego 

II. Opinia promotora 5 pkt. Pozytywna opinia promotora/opiekuna naukowego: oryginał z podpisem 

III. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną. 

Rodzaj pracy dydaktycznej Liczba punktów Suma 

Prowadzenie 
konwersatorium/ćwiczeń przez 
doktoranta w wymiarze 30  h 

3  

Każde kolejne 30 h tego 
samego przedmiotu 

1  

Prowadzenie 
konwersatorium/ćwiczeń przez 
doktoranta w wymiarze 30 h w 
języku  obcym 

6  

Każde kolejne 30 h tego 
samego przedmiotu 

2  

* Poświadczenie od dyrektora instytutu do spraw dydaktycznych, że są prowadzone określone  zajęcia 

i jakie jest obciążenie godzinowe. Są brane pod uwagę tylko zajęcia prowadzone ze studentami 

studiów dziennych, zajęcia muszą odbywać się na UAM. koło naukowe : oryginał opinii / 

zaświadczenia z podpisem dyrektora ds dydaktycznych 

 Punkty nie mogą być naliczane podwójnie, jeśli się jest organizatorem i sekretarzem tej samej 

konferencji.  

 organizacja konferencji: oryginał pisma z podpisem i pieczątką gł. organizatora 


